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ÖZET 

    Planlama Uzmanlığı Tezi 

TÜRKİYENİN İHRACAT POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI 
KAPSAMINDA ÇİN’İN İHRACAT POLİTİKALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
Cesim ÇELİK 

1950 sonrasında birçok ülke ekonomisi, kapılarını dış dünyaya açmaya başlamıştır. 
Gelişmiş ekonomiler arasında başlayan bu eğilimin zamanla gelişmekte olan ekonomilere de 
yayılması ve mali piyasaların entegrasyonu ile 1980 sonrasında küreselleşme eğilimi 
hızlanmıştır. Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ticaret ve yabancı yatırımlar serbest hale 
gelirken yabancı yatırımların gelişmekte olan ekonomilere doğru yönelmeye başlaması 
küresel ticaret hacmini genişletmiştir. 1978 yılında dışa açılmaya başlayan Çin, küreselleşme 
eğilimlerinden en fazla istifade eden ülkelerden biri olmuştur. Çin, 1978-2013 döneminde 
yıllık ortalama yüzde 10 civarında büyüme kaydetmiş ve aynı zamanda dünyanın en büyük 
mal ihracatçı ülkesi haline gelmiştir. Dünyanın en kalabalık nüfusu ve sürekli artan ekonomik 
büyüklüğü ile küresel ekonominin en önemli aktörlerinden olan Çin’in ihracat başarısının 
anlaşılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik 
başarılı ülke örneği olan Çin’in ihracat başarısının incelenmesi ile 2023 hedefine yakınsamaya 
yönelik Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin nasıl ve ne yönde kullanıldığının çekim 
modeli analizi yardımıyla tespit edilmesidir.  Türkiye’nin hangi ülkelere potansiyelin 
üzerinde, potansiyelin altında veya potansiyele yakın düzeyde ihracat yaptığının belirlenmesi 
önemli görülmüştür. Bu amaçla 2001 ve 2013 yılları için Türkiye dâhil 43 ülkenin kendi 
aralarındaki ikili ihracat verileri kullanılarak bir çekim modeli oluşturulmuş ve ülkelerin 
birbirleri ile olan potansiyel ihracat seviyesi hesaplanmıştır. Bu analiz yöntemi, iki ülke 
arasındaki ticaretin ülke GSYH’ları ile doğru orantılı olarak arttığı, uzaklıkla ters orantılı 
olarak azaldığı varsayımı üzerine çalışmaktadır.  

Çalışmada elde edilen en önemli iki bulgu, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin 
yeterince kullanılamıyor olması ve Çin’in ihracat başarısında doğrudan yabancı yatırımların 
yerli imalat sanayiinin dönüşümüne yönelik sistematik şekilde kullanılmış olmasıdır. Model 
sonuçlarına göre, Türkiye 2013 yılında çalışmaya dâhil edilen 42 ülke içerisinde yalnızca 16 
ülkeye potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin bazı Avrupa ve Ortadoğu 
ülkelerinde ihracat potansiyelini kullanabildiği buna karşın Çin ve ABD gibi en önemli 
pazarlarda ve AB-28 haricindeki Avrupa ülkelerinde potansiyelin altında kaldığı 
belirlenmiştir. Çin, Türkiye’nin aksine 42 ülke içerisinde 29 ülkeye potansiyelin üzerinde 
ihracat gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefine yönelik asıl 
çözülmesi gereken sorunun kısa ve orta dönemde var olan potansiyelin kullanılması uzun 
dönemde ise potansiyelin artırılması olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Çin, ihracat, ihracat sofistikasyonu, çekim modeli, ihracata dayalı 
büyüme, ihracat potansiyeli, Türkiye, ülke yoğunlaşma oranı, doğrudan yabancı yatırım, 
küresel değer zinciri.  
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ABSTRACT 

       Thesis for Planning Expertise 

EVALUATION OF CHINESE EXPORT POLICY TO INCREASE TURKEY'S 
EXPORT POTENTIAL 

Cesim ÇELİK 

Many of the country economies began to open its doors to the outside world after 
1950’s. Propagation of this tendency among developing economies which had been originated 
in advanced economies has accelerated the globalization trend. While international trade and 
foreign investments became liberalized with globalization, the inclination of foreign 
investments towards developing economies has amplified the global trade volume. China, 
initiating its foreign expansion in 1978, has become one of the countries that utilized the 
globalization trends the most. China recorded an average of 10 percent annual growth rate 
during the period of 1978-2013 and has also become the world's largest goods exporter 
country. It is crucial to understand the export success of China which is the one of the most 
important actors of international economy with its largest population in the world and its 
continual economic expansion.  

The main aim of this study is to analyses China’s export success as a case study for 
Turkey, and conducting a gravity model analysis to evaluate how and in which way Turkey 
utilizes its current export potential. Determining Turkey's export potential, and detecting 
whether the realized trade of Turkey is below, above or near the potential with various 
countries is important. To this end, firstly a gravity model was generated using bilateral export 
data of 43 countries including Turkey for the years  2001 and 2013, and then potential levels 
of exports between these countries were calculated. The basic Gravity Model assumes that the 
trade level between two countries is positively correlated with country GDPs and negatively 
correlated with distance between them. 

The most important two findings of the study are that the full export potential of 
Turkey is not used and that systematic use of foreign direct investment in transforming 
domestic manufacturing industry had been crucial in China's export success. According to 
model results, Turkey’s export was above the potential only for 16 countries for a total of 42 
countries included in the study for the year 2013. It is also found that Turkey uses its full 
export potential only with some European and Middle Eastern countries, whereas she had 
underperformed in many important markets such as China, United States, and the European 
countries except EU-28. Contrary to Turkey, China exports above it’s potential to 29 countries 
out of 42. It is proposed that the main problem for Turkey to be solved is the utilization of 
existing potential rather than increasing the potential. 

 

Key words: China, export, export sophistication, gravity model, export led growth export 
potential, Turkey, country concentration ratio, foreign direct investment, global value chain. 
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GİRİŞ  

 İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok ülke ekonomisi kapılarını dış dünyaya 

açmaya başlamıştır. İlk dönemlerde gelişmiş ekonomiler arasında başlayan eğilimin 

zamanla gelişmekte olan ekonomiler arasında da yayılması, küreselleşme eğilimini 

1980 sonrasında hızlandırmıştır. Küreselleşmeyle birlikte sermayenin ve malların 

serbest dolaşımı ile uluslararası ticaret ve yabancı yatırımlar daha serbest hale 

gelmiştir. 1950’li yıllarda küresel ticaretin temelini oluşturan endüstriler arası 

ticaretin önemi azalmış ve endüstri içi ticaret anlayışı daha ön plana çıkmıştır. 

Günümüzde küresel ticaret artık farklı ürün gruplarının değişiminden ziyade benzer 

ürün gruplarının değişimine dayalı hale gelmiştir. 

 Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ticaret hacminin artması sonucu küresel 

ticaretin ağırlık merkezi de değişmeye başlamıştır. Gelişmiş ekonomilerin kendi 

aralarında yapmış oldukları ticareti kapsayan Kuzey-Kuzey ticaretine alternatif 

olarak yeni dönemde ağırlıklı olarak Doğu Asya ülkeleri arasında olmak üzere 

gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında yapmış oldukları Güney-Güney ticareti ön 

plana çıkmaya başlamıştır. 1995 yılında 830 milyar dolar1 olan Güney-Güney ticareti 

2012 yılında 4,7 trilyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde gelişmekte olan 

ekonomilerin küresel ticaretten aldığı pay yüzde 28’den yüzde 44,5 seviyesine 

yükselmiştir. Gelişmekte olan ekonomilerin dünya ekonomisine daha hızlı entegre 

olmaya başlaması sonucunda gelişmekte olan ekonomilerin ihracatında sanayi 

ürünlerinin payı artarken gelişmiş ülkelerin ihracatı hizmetler sektörüne doğru 

kaymaya başlamıştır. 

 Türkiye dahil birçok ülkenin üretimde kullanılan ara malların ithalatını Doğu 

Asya ekonomilerinden yapmaya başlaması veya üretim tesisini buralara kaydırması, 

bölgenin dünyanın üretim merkezi haline gelmesini sağlamıştır.2 Doğu Asya 

Bölgesinin küresel ticaret içerisinde aktif rol oynamasında Çin’in ekonomik 

gelişiminin önemli bir etkisi olmuştur. Çin’in 1979 yılında küresel Gayrisafi Yurtiçi 

                                                 
1 Tezin genelinde kullanılan dolar para birimi, ABD Doları cinsinden gösterilmiştir. 
2 Yükseler ve Türkan, 2006:6 
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Hâsıla (GSYH)’sı ve ihracat içerisindeki payı sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 1 

düzeyinde iken3, 2013 yılında Çin’in küresel ihracat içerisindeki payı yüzde 12,2 

düzeyine yükselmiş ve 2,2 trilyon dolarlık ihracat hacmiyle dünyanın en büyük 

ihracatçısı haline gelmiştir. Çin aynı dönemde küresel GSYH içerisindeki payını ise 

yüzde 13,3 seviyesine yükselterek Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ardından 

dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelmiştir. Bu gelişme Çin’de ihracat ile 

büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olduğunu göstermektedir. Balassa (1978) ve 

Michaley (1977) tarafından yapılan büyüme ve ihracat arasındaki nedensellik 

çalışmasında da bir ülkede ihracat artışının ekonomide etkin bazı sektörler tarafından 

sağlandığı ve bu sayede yatırımların bu sektörlerde yoğunlaşarak ekonomik 

büyümeye katkı sağladıkları tespit edilmiştir. Bunun yanında ihracat artışının ölçek 

ekonomisi etkisiyle pozitif dışsallıklar meydana getirdiği ve büyümeyi desteklediği 

vurgulanmıştır.4 Türkiye ile aynı dönemde 1978 yılında kapılarını dış dünyaya açan 

Çin, küreselleşme eğilimlerinden istifade ederek dünyada ve kendi bölgesindeki 

birçok ekonomiyi etkileyen ve önemli dışsallık meydana getiren bir ülke haline 

gelmiştir. Çin, 1978-2013 döneminde yılda ortalama yüzde 10 civarında büyümeyi 

başararak uzun dönem boyunca yüksek büyüme performansını devam ettirmiştir. 

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)’ye göre, 2014 yılı 

sonunda Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP) göre GSYH sıralamasında Çin, 

ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük ekonomisi olurken5 IMF’ye paralel 

olarak Dünya Bankası da Çin’in 2030 yılına gelindiğinde nominal GSYH bazında 

ABD’yi geçeceğini öngörmektedir.6 Çin’in bu hızlı ekonomik gelişiminde en önemli 

faktörlerden birisi ihracata dayalı büyüme stratejisinin başarılı bir şekilde 

uygulanması olmuştur. Öyle ki günümüzde menşei Çin olan ürünlerde yer alan 

“Made in China” ibaresi evrensel bir etiket halini almıştır. 

 Çin uygulamış olduğu dışa açılma politikası ve ekonomik reformlarla birlikte 

ihracat alanında oldukça önemli gelişim sağlamıştır. 1978 yılından 2008-2009 kriz 

                                                 
3 UNCTAD, 2012:13 
4 Ekanayaka, 1999:43-44 
5 IMF Datamapper, http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=FM, Erişim 
Tarihi: 10.03.2015 
6 Dünya Bankası, 2012:2 
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dönemine kadar olan sürede dış ticaret hacmini ortalama olarak her dört yılda bir 

ikiye katlayan Çin başlangıçta düşük maliyetli, işgücüne dayalı ucuz ve düşük 

teknolojili mal ihracı gerçekleştirirken, sonrasında taklitçi veya yenilikçi yüksek 

teknolojili ürünlere yoğunlaşmıştır. Çin günümüzde gelişen sanayi üretim teknolojisi 

ile birlikte yüksek teknolojili sektörlerde de rekabet avantajı elde etmeye başlamıştır.  

 Çin’in dış ticaretinde kaydedilen artışta ihracatın yanında ithalatın da önemli 

katkısı olmuş ve 2013 yılında kaydedilen 1,9 trilyon dolarlık ithalat ile Çin, ABD’nin 

ardından ikinci en büyük ithalatçı ülke olmuştur. Yapılan ithalatın önemli bir kısmı 

ihracata dönük üretimde kullanılmak üzere ara malı ve hammadde olmuştur. Çin’de 

ihracat alanında elde edilen başarıyı sağlayan temel faktörler; doğru ve başarılı 

şekilde uygulanan Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) politikası, yeni pazar arayışları 

amacıyla kullanılan Dışarıya Doğrudan Yatırımlar (DDY) politikası, Dünya Ticaret 

Örgütü (DTÖ) üyeliği sonrasında küresel ticarete entegrasyonun hızlanması, Çok 

Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) sanayi üretimlerini Çin’e kaydırmaya başlaması sonrasında 

Küresel Değer Zinciri (KDZ) içerisindeki faaliyetlerin genişletilmesi ve uzun dönem 

boyunca uygulanan düşük kur politikası olmuştur. Bununla birlikte Çin’in yüksek 

ihracata bağlı olarak kaydetmiş olduğu çift haneli büyüme oranlarının sürdürülebilir 

olup olmadığı tartışılmaya başlanmış ve 2005 yılından itibaren resmi makamlar 

tarafından yeni büyüme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 2008-

2009 döneminde yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında ekonomik dönüşüm 

tartışmaları hız kazanmaya başlamıştır. 2007 yılından sonra hazırlanan 11. ve 12. 

Kalkınma Planlarında bu ekonomik dönüşümü sağlamak amacıyla ihracat ve yatırım 

odaklı büyüme stratejisinden çıkılıp iç tüketim ve yüksek katma değerli sanayi 

üretimine dayalı yeni bir büyüme stratejisine geçilmesi hedeflenmiştir. 

 Türkiye, 1980 yılından itibaren küresel ticarete entegrasyonu sağlamak ve 

ihracat hacmini artırmak amacıyla 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan dışa açık 

sanayileşme amacına yönelik olarak bir takım reformları uygulamaya koymuştur. 

1980 yılından sonra başlayan süreçte; dış ticaret serbestleştirilmiş, ihracata dönük 

sanayileşme hamleleri gerçekleştirilmiş, uluslararası sermaye akımları 

serbestleştirilmiş, özelleştirme faaliyetleri hız kazanmış ve ürün piyasasının yeniden 

yapılandırılması ve geliştirilmesine yönelik adımlar hayata geçirilmiştir. 1980 
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yılında 2,9 milyar dolar olan ihracat 2014 yılında 157,6 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat ise 7,9 milyar dolardan 242,2 milyar dolara 

yükselmiştir. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren hızla artmaya başlayan 

ihracat düzeyinde 2000-2008 kriz öncesi dönemde rekabetçilik alanındaki gelişim 

önemli rol oynarken kriz sonrasında ise küresel talepte yaşanan iyileşmenin daha 

etkin rol oynadığı görülmüştür. Reformlar sonrasında ihracatta önemli gelişim 

kaydedilmesine karşın ithalatın da benzer veya daha hızlı artması nedeniyle dış 

ticarette henüz istenen başarı tam olarak sağlanamamıştır. Bu sebeple mevcut ihracat 

kapasitesinin daha üst basamaklara taşınması ve cari açığın azaltılması, son 

dönemdeki birçok politika metninin temel amaçlarından biri olmuştur. 9. ve 10. 

Kalkınma Planlarında imalat sanayiinde dönüşümün sağlanması ve yerli katma 

değerin yükseltilerek küresel ticarette etkinliğin artırılması hedeflenmiştir. Bunun 

yanında 2012 yılında kabul edilen İhracat Eylem Planı Stratejisinde Türkiye’nin 

2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat düzeyine erişmesi hedeflenmektedir. Eylem 

planında, 2012-2023 döneminde ihracatın ortalama yıllık yüzde 11,7 oranında 

artırılması ve Türkiye’nin yüzde 0,8 olan dünya ihracatındaki payının 2013 yılında 

yüzde 0,91, 2018 yılında yüzde 1,18 ve 2023 yılında ise yüzde 1,46 düzeyine 

çıkarılması amaçlanmaktadır.7  

 Türkiye’nin ihracat hacmi 2001 yılından 2013 yılına kadar ciddi oranda artış 

göstermesine karşın, yapılan ihracatın önemli bir kısmının Almanya, İngiltere ve 

İspanya gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkeleri ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Buna karşın AB-28 dışındaki birçok Avrupa ülkesi ile 

ABD ve Çin gibi en büyük iki uzak pazarda ihracat performansı oldukça düşük 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği seçilmiş ülkelere 

ihracat potansiyelinin hesaplanması ve bu sayede hangi ülkelere potansiyelin altında 

mal ihraç ettiğinin tespiti, 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin 

gerçekleşmesi noktasında büyük önem taşımaktadır. Zira bu sayede Türkiye’nin 

potansiyelin altındaki ülkelere yönelik ihracat hacminin artırılması amacıyla özel 

politikaların geliştirilmesi mümkün olacaktır. Küresel ve bölgesel düzeyde sağlanan 

                                                 
7 T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2012:1 
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ticari işbirlikleri sayesinde küresel entegrasyonun üst seviyelere çıktığı günümüzde, 

dış ticaret bir ülkenin kalkınması açısından son derece önemli bir hale gelmiştir. 

İstikrarlı bir büyüme için küreselleşme eğilimlerinin yakından takip edilmesi ve 

üretilen ürünlerin yabancı piyasalara etkin olarak ihraç edilmesi gerekmektedir. Bu 

açıdan Türkiye’nin ekonomik büyümede istikrarı sağlaması için küresel ticaret 

içerisinde pazar payını artırması ve etkin rol oynaması hayati önem taşımaktadır. 

 Çalışmanın temel amacı; ilk olarak kısa ve orta vadede Türkiye’nin ihracat 

hacminin, uzun vadede ise ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak başarılı 

ülke örneği olarak seçilen Çin’in ihracat gelişiminin incelenmesi ve Türkiye’nin 

mevcut ihracat potansiyelinin hangi ülkelere karşı ne kadar kullanıldığına ve 2023 

hedefine ulaşılmasına yönelik olarak çekim modeli yardımıyla Türkiye’nin bazı 

ülkelerle ihracat potansiyelinin hesaplanmasıdır. Türkiye ile yaklaşık olarak aynı 

dönemde ekonomisini dışa açmaya başlayan ve kaydettiği hızlı ekonomik gelişimle 

birlikte küresel ekonomide birçok dinamikleri etkileyen ve dünyanın ilgi odağı haline 

gelen Çin’in kaydettiği gelişimin diğer gelişmekte olan ekonomiler açısından rol 

model olup olamayacağı birçok araştırmanın konusunu teşkil etmektedir. Bunun 

yanında küresel ekonomideki ağırlığını kademeli olarak artırmayı başaran ve 

dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin’in yakından tanınması ve hızla yükselen 

ekonomik gücün sağladığı ekonomik fırsatlardan yararlanılması Türkiye ve diğer 

ülke ekonomileri açısından önemli görülmektedir. Bu yönüyle Çin’in ihracat 

alanındaki gelişiminin incelenmesi ve bu deneyimden yol gösterici derslerin 

çıkarılması Türkiye’nin uzun dönem ihracat hedefine ve istikrarlı büyüme patikasına 

ulaşmasına katkı sağlayacak nitelikte önemli bir örnektir. Buna yönelik olarak ilk 

aşamada Çin’in ihracat alanında sağladığı başarıda hangi politikaların ve reformların 

etkili olduğu ve Türkiye’nin günümüze kadar göstermiş olduğu ihracat gelişimi, 

temel dış ticaret verileri kullanılarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Sonrasında Çin ve Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarını içeren 43 ülke verisi 
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kullanılarak çekim modeli8 oluşturulmuş ve her bir ülke ikilisi için potansiyel ihracat 

düzeyleri hesaplanmıştır.  

 Çalışmanın birinci bölümünde Çin’in temel ekonomik göstergeler üzerinden 

ekonomik gelişimi ve bu gelişimi sağlayan belli başlı faktörler 1949-1978 ve 1978-

2013 olmak üzere iki dönem halinde incelenmiştir. 

 İkinci bölümde, Çin’in kalkınma stratejisinin temel bileşeni olan ihracata 

dayalı büyüme stratejisinin gelişimi incelenmiştir. Reform sürecinin ilk 

zamanlarında mukayeseli üstünlüklerini kullanarak emek yoğun ürünlerin ihracatına 

odaklanan Çin, günümüzde birçok ileri teknolojili ürün üretmekte ve 

geliştirmektedir. Çin’in sanayi üretimindeki yapısal dönüşümü ve sonrasında ihracat 

hacminde ve ihraç ürün kalitesindeki artışı sağlayan temel faktörler ve bunların 

ihracata olan yansımaları genel hatlarıyla bu bölümde incelenmiştir. 

 Üçüncü bölümde, Türkiye ihracatının 1980 yılından günümüze gelişim 

süreciyle beraber önemli ihracat pazarlarında kaydedilen gelişmeler ile 2008 küresel 

krizinin Türkiye’nin; AB-28’e, Ortadoğu’ya ve Çin’e yönelik ihracatına etkisi 

incelenmiştir. Bunun yanında 9. ve 10. Kalkınma Planları ile 2023 Türkiye İhracat 

Stratejisi ve Eylem Planında yer alan Türkiye’nin küresel ticarette etkin olmasına 

yönelik politika önerileri de bu bölümde ele alınmıştır.   

 Dördüncü bölümde, Türkiye’nin ve Çin’in en önemli ihracat partnerleri ile 

olan ihracat potansiyelinin hesaplanması amacıyla çekim modelinin uluslararası 

ticarete yönelik uygulaması yapılmıştır. Türkiye ile birlikte 43 ülkenin 2001 ve 2013 

yılları için gerçekleşen ikili ihracat verileri kullanılarak ülkelerin birbirleriyle ikili 

ihracat potansiyeli hesaplanmıştır. Sonrasında ise Türkiye ile Çin’in ikili ve 

Almanya, Rusya, ABD gibi en önemli ortak ihracat pazarlarındaki çekim modeli 

analizi sonucunda elde edilen ihracat potansiyeli ile gerçekleşen ihracat düzeyleri 

mukayeseli olarak incelenmiştir. Bu sayede Türkiye ve Çin’in hangi ülkelere 

potansiyele yakın, potansiyelin üstünde veya potansiyelin altında mal ihraç ettiği 

                                                 
8 Analiz çalışmasında kullanılan çekim modeli, uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir 
yöntemdir. Çekim modelinde temel olarak iki ülke arasındaki ticaret ülke GSYH’ları ile doğru orantılı 
olarak artarken, aralarındaki uzaklık ile ters orantılı olarak azalmaktadır. 
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süreciyle beraber önemli ihracat pazarlarında kaydedilen gelişmeler ile 2008 küresel 

krizinin Türkiye’nin; AB-28’e, Ortadoğu’ya ve Çin’e yönelik ihracatına etkisi 

incelenmiştir. Bunun yanında 9. ve 10. Kalkınma Planları ile 2023 Türkiye İhracat 

Stratejisi ve Eylem Planında yer alan Türkiye’nin küresel ticarette etkin olmasına 

yönelik politika önerileri de bu bölümde ele alınmıştır.   

 Dördüncü bölümde, Türkiye’nin ve Çin’in en önemli ihracat partnerleri ile 

olan ihracat potansiyelinin hesaplanması amacıyla çekim modelinin uluslararası 

ticarete yönelik uygulaması yapılmıştır. Türkiye ile birlikte 43 ülkenin 2001 ve 2013 

yılları için gerçekleşen ikili ihracat verileri kullanılarak ülkelerin birbirleriyle ikili 

ihracat potansiyeli hesaplanmıştır. Sonrasında ise Türkiye ile Çin’in ikili ve 

Almanya, Rusya, ABD gibi en önemli ortak ihracat pazarlarındaki çekim modeli 

analizi sonucunda elde edilen ihracat potansiyeli ile gerçekleşen ihracat düzeyleri 

mukayeseli olarak incelenmiştir. Bu sayede Türkiye ve Çin’in hangi ülkelere 

potansiyele yakın, potansiyelin üstünde veya potansiyelin altında mal ihraç ettiği 

                                                 
8 Analiz çalışmasında kullanılan çekim modeli, uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir 
yöntemdir. Çekim modelinde temel olarak iki ülke arasındaki ticaret ülke GSYH’ları ile doğru orantılı 
olarak artarken, aralarındaki uzaklık ile ters orantılı olarak azalmaktadır. 
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belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’nin yakın coğrafyadaki ülkelere 

potansiyelin üstünde veya potansiyele yakın, uzak coğrafyadaki ülkelere potansiyelin 

altında ihracat gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.  

 Öneriler kısmında, Çin’in uluslararası ticaretteki dinamikleri etkileyen 

ihracat başarısı, Türkiye’nin ihracat gelişimi ve dış ticarete yönelik olarak uygulanan 

çekim modeli analizi sonucunda elde edilen bulgular neticesinde Türkiye’nin ihracat 

hacminin artırılmasına yönelik bazı tespitler ve politika önerileri sunulmuştur. 

Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise benzer dönemde küresel ekonomiye entegre 

olmaya başlayan Çin ve Türkiye’nin ihracat deneyimi ve çekim modeli analizleri 

sonucunda elde edilen sonuçlar özetlenmiş ve değerlendirilmiştir.
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1. ÇİN EKONOMİSİNİN GELİŞİM SÜRECİ 

Çin ekonomisi, 1978 yılından sonra serbest piyasa odaklı reformlarıyla birlikte 

dış dünyaya açılmaya başlamasıyla sıra dışı bir ekonomik büyüme performansı 

yakalamıştır. Çin, uzun yıllar boyunca kaydedilen yüksek büyüme performansı 

sonrasında hali hazırda GSYH bakımından ABD’nin ardından dünyanın ikinci büyük 

ekonomisi haline gelmiştir. Ayrıca, Çin hızlı ekonomik gelişimi ve büyüme modeliyle 

küresel ekonomide birçok dinamikleri etkileyerek dünyanın ilgi odağı haline 

gelmiştir.9 Ekonomik gelişim sürecinde Çin, kırsal ve tarımsal bir ekonomik yapıdan 

sanayileşmiş bir ekonomik yapıya geçiş ve katı merkezi ekonomiden kısmi serbest 

piyasa ekonomisine geçiş gibi iki önemli dönüşümü birlikte gerçekleştirmeyi 

başarmıştır. 1978-2013 arasındaki dönemde yalnızca ekonomik büyüme alanında değil 

sosyal alanda da büyük bir başarı elde edilmiş, yüzde 65 olan fakirlik oranı 2011 

yılında yüzde 10’un altına düşürülmüş ve aynı dönemde 500 milyon insan fakirlik 

sınırından kurtulmuştur. 1979 yılında dışa açılma politikalarıyla birlikte uygulanan 

reformlar neticesinde öncelikli olarak belirlenen kalkınma hedeflerinin çoğu 

gerçekleşirken, günümüzde ekonomik gelişim düzeyi ile birlikte yeni kalkınma 

hedeflerinin belirlenmesi sürecine girilmiştir.10 

Çin’in küresel ekonomide yükselen bir güç olarak ortaya çıkmasının aynı 

zamanda diğer ülke ekonomilerine de önemli etkileri olmuştur. İlk olarak, Çin’in 

küresel ekonomik yapıya entegre olmaya başlamasıyla ülkede yoğun olarak bulunan 

ucuz emek gücü avantajı dünyanın geri kalan ekonomileriyle de paylaşılmıştır. İkinci 

olarak Çin’in düşük maliyetli ihraç malları birçok sınai malların fiyatını ucuzlatırken 

bu durum aynı zamanda Çin’de üretim tesisi kuran yabancı firmaların kar düzeylerini 

yükseltmiştir. Üçüncü olarak Çin’in hızlı ekonomik büyümesi dünya hasıla artışına 

katkının artmasını sağlarken aynı zamanda Çin’i küresel ekonomik sistemin önemli 

aktörlerinden biri haline getirmiştir. Son olarak ise Çin’de uzun yıllardan bu yana 

kaydedilen yüksek ihracat büyümesi neticesinde önemli döviz rezervi birikimi 

sağlanmıştır. Bu rezervlerin önemli bir kısmının ABD ve Avro Bölgesindeki ülkelerin 

                                                 
9 Yıldırmaz, 2001:257 
10 Dünya Bankası, 2012:4 
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varlıklarında kullanılması gelişmiş bazı ekonomilerin cari açık finansmanını 

kolaylaştırmıştır.11 

1.1. Ekonomik Reformlar Öncesi Dönem (1949-1978) 

1949 yılında gerçekleşen siyasi devrimin ardından Çin yaklaşık olarak 30 yıl 

boyunca kapılarını dış dünyaya kapatmıştır. Ekonominin dışa açılmasından önceki 

dönemi kapsayan 1949-1978 döneminde dış dünya ile sınırlı ticari ilişkilerde 

bulunulmuş ve ekonominin kendi kendine yeterli olması yönünde politikalar 

uygulanmaya çalışılmıştır. Ülkede ithalat, yalnızca üretimi veya tedariki ülke içinde 

mümkün olmayan mallar üzerinden devlet izniyle yapılmıştır. Bu dönemde ayrıca 

devrim sonrasındaki siyasi yapının kalıcı olabilmesi için ağır sanayi odaklı, ekonomik 

planlamayı merkezi hale getiren, üretim araçlarının ve tüm toplumsal alanın devlet 

kontrolünde olduğu bir yönetim stratejisi izlenmiştir. Üretim hedefleri, fiyat 

kontrolleri ve kaynakların dağılımı devlet tarafından ekonomiyi kontrol araçları olarak 

kullanılmış ve bunun sonucunda 1978 yılına kadar sanayi üretiminin yaklaşık dörtte 

üçü devlet eliyle gerçekleştirilmiştir.12 

Bu dönemde Çin’de ekonomik büyüme performansında istikrar sağlanamadığı 

görülmektedir. Grafik 1.1’de 1953-1978 döneminde Çin’in gerçekleşen büyüme 

performansı gösterilmiştir. Bu dönemde ortalama yüzde 6,7 oranında büyüme 

kaydedilmesine karşın yıllar itibarıyla büyümede önemli dalgalanmalar görülmüştür. 

Hızlı ekonomik büyümenin yaşandığı yılların arkasından ciddi ekonomik daralmaların 

yaşanması, reform öncesi dönemde uygulanan ekonomi politikalarının istenilen 

istikrarın sağlanamadığını göstermektedir. 

 

 

                                                 
11 Li, Çev: Aytül Kantarcı, Ercüment Özkaya, 2009:106-108 
12 Morrison, 2014:2 
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Grafik 1.1. Çin’in Reform Öncesi Dönem Büyüme Performansı (1949-1978) 

 
Kaynak: National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbooks, 
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/, 10.02.2014.  

Bu dönemde görülen en önemli büyüme dalgalanması 1958 yılındaki yüzde 21,3 

büyümesiyle 1961 yılındaki yüzde 27,3 oranında daralma olmuştur. Yaşanan bu 

oynaklığın arka planında 1958 yılında uygulanmaya başlanan ve 1958-1962 

dönemlerini kapsayan ve 2. Beş Yıllık Kalkınma Planının temelini oluşturan “Büyük 

İleri Sıçrayış” politikalarının başarısızlıkla sonuçlanmış olması yer almıştır.13  

Bu plan döneminde kamu odaklı sanayileşme politikaları uygulanmaya 

çalışılırken merkezi hükümet ülkedeki sanayileşme hamlesini hızlandırmak için çelik 

ve kömür gibi ağır sanayi kollarında önemli yatırımlar yapmıştır. Sanayi alanındaki 

yatırımların finansmanı için hanehalkı tüketiminin kısılarak tasarruf oranlarının 

yükseltilmesi zorunluluğu uygulanırken aynı zamanda temel gıda ürünlerinde düşük 

fiyat politikası uygulanarak toplumsal olayların önlenmesi amaçlanmıştır. Buna karşın 

ağır sanayi kollarında yapılan yatırımlardan istenen sonuçların elde edilememesi ve 

halkın ekonomik yönden daha da zayıflaması toplumsal huzursuzlukların ortaya 

çıkmasına yol açmıştır.14 1961 yılında Büyük İleri Sıçrayış politikalarından 

vazgeçilmişse de 1958-1960 döneminde uygulanan politikalar yalnızca büyümeyi 

olumsuz etkilemekle kalmamış aynı zamanda halkın daha da fakirleşmesine ve resmi 

                                                 
13 Zhu, 2012:109 
14 Landsberg, Çev: Emre Balıkçı, 2006:46-48 
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rakamlara göre 15 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 30 milyona yakın insanın 

açlıktan ölmesine yol açmıştır.15 

Yaşanan felaketin ardından merkezi hükümet, devlet odaklı büyüme stratejisine 

devam etmesine karşın ülke geneline yönelik politikalardan ziyade mikro ölçekli 

politikalar uygulamaya başlamıştır. Yaşanan kıtlık sonrasında 1960’lı yıllarda tarımsal 

üretimi artırmak amacıyla, çiftçilerin ve hanehalkının topraklarını terk etmelerini ve 

tarımsal işler haricinde iş yapmalarını yasaklayan adrese dayalı hanehalkı kayıt sistemi 

olan Hukou uygulanmaya başlanmıştır. Hukou sistemiyle birlikte 1970’li yıllarda 

emek gücünün yaklaşık yüzde 70’i tarımsal faaliyetlere katılmak zorunda kalmıştır. 

Ancak uygulanan bu sistem de istenen sonucu vermemiş ve tarım sektörünün 

verimliliğini düşürmüştür.16 

 Reform öncesi dönemde sanayi üretimi yıllık ortalama olarak yüzde 10’un 

üzerinde artış kaydederken tarım sektöründe aynı başarı sağlanamamıştır. Tarım 

sektöründe başarısız olunmasında; sektördeki yetersiz yatırımlar ve tarımdan elde 

edilen gelirin sanayileşme hamlesi adına sanayi sektörüne aktarılması en önemli 

başlıca nedenlerdir. Ayrıca bu dönemde ekonominin kısmen büyüyerek daha karmaşık 

bir yapıya dönüşmeye başlamasıyla kaynak dağılımı bozulmaya ve merkezi 

politikaların etkinliği azalmaya başlamıştır.17 Örneğin sanayileşme hamlesi adına 

herhangi bir bölge içerisinde kurulan büyük demir çelik fabrikalarının temel hedefi 

salt olarak demir çelik üretmek üzerine olduğundan kalite, verimlilik ve maliyet gibi 

etmenler göz ardı edilmiştir. Bu şekilde var olan kıt kaynaklar etkin olmayan bir 

biçimde kullanılmıştır.18 

Genel anlamda reform öncesi dönem; özel sektörün gelişmediği ve ekonomide 

yatırım, fiyat, teknoloji, bölüşüm ve pazarlama konularının piyasa mekanizması 

aktörleri yerine katı planla yönetilen sosyalist bir devlet tarafından belirlendiği bir 

dönem olmuştur. Bu dönemde kamu yatırımları vasıtasıyla sanayileşmenin sağlanması 

hedeflenmiş ancak uygulanan politikalar kaynak dağılımında adaletsizliğe, toplam 

                                                 
15 China Poster, http://chineseposters.net/themes/great-leap-forward.php, Erişim Tarihi: 25.05.2014 
16 China Poster, a.g.e. 
17 Landsberg, Çev: Emre Balıkçı, 2006:50-51 
18 Sönmez, 2003:205-206 
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verimliliğin gerilemesine, kıtlık ve gıda krizleri gibi sorunlara yol açmıştır.19 Bu 

dönemdeki siyasi ve ekonomik uygulamalar nitelikli insan gücünün ve sermaye 

birikiminin ülke dışına kaçmasına ve bu doğrultuda kıt olan üretim faktörlerinin daha 

da azalmasına yol açmıştır.20 

1.2. Ekonomik Reform ve Dışa Açılma Dönemi (1978 ve Sonrası) 

1978 yılına gelindiğinde Çin tarihi açısından bir dönüm noktası yaşanmış ve ülke 

radikal bir kararla geçmiş dönem uygulamalarının aksine ekonomisini kademeli olarak 

dış dünyaya açmaya başlamıştır. 1978 öncesi dönemde uygulanan katı merkezi 

politikaların ekonomide istenilen sonuçları vermemesi nedeniyle bu dönemde piyasa 

ekonomisine doğru geçiş reformları uygulanmaya başlanmıştır. Kademeli ve kontrollü 

şekilde uygulanmaya başlanan reformlar süreç içerisinde etkisini göstermeye başlamış 

ve hızlı bir ekonomik gelişim sağlanmıştır 

1.2.1. Ekonomik büyüme performansı 

1978 sonrası dönemde Çin’in uygulanan reformlar neticesinde elde edilen 

yüksek ve uzun süreli büyüme performansı ile küresel piyasalarda ekonomik büyüklük 

olarak ikinci ve dış ticaret hacmi olarak birinci ekonomi haline gelmesi ekonomi 

tarihinin en önemli başarılarından biri olarak görülmektedir.21 Yüksek ve istikrarlı 

büyüme performansı ülkedeki yaşam standartlarını yükseltirken aynı zamanda Çin’in 

küresel ekonomi içerisindeki ağırlığının artmasını sağlamıştır.22 

Reform öncesi dönemde Çin, dünyanın fakir ülkelerinden biri olarak 

nitelendirilmiştir. Bu nitelendirmeye gerekçe olarak 1978 yılında Çin’in SAGP’ye 

göre kişi başına GSYH’sı ABD’nin 40’ta 1’i ve Brezilya’nın ise 10’da 1’i seviyesinde 

olması gösterilmiştir. 1978-2012 döneminde hızlı büyümenin gerçekleştirildiği süreçte 

Çin’in kişi başına GSYH’sı yıllık ortalama yüzde 8’in üzerinde artmış ve bu artış 

sonucu SAGP’ye göre kişi başına GSYH’sı ABD’nin beşte biri ve Brezilya ile aynı 

seviyeye yükselmiştir.23 IMF verilerine göre 2014 yılında ise, SAGP’ye göre kişi 

                                                 
19 Zhu, 2012:110 
20 Sönmez, 2003:206 
21 Fan ve Ravi, 2013:5 
22 Tisdell, 2009:292 
23 Zhu, 2012:103 
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başına GSYH Çin’de 11,8 bin dolar, ABD’de 53 bin dolar ve Brezilyada ise 14,9 bin 

dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 1.1’de Çin ekonomisinde reform sonrası plan dönemlerinde temel 

ekonomik göstergelerdeki gerçekleşen ortalama değerlere yer verilmekte olup 

gösterilmiş ve reformlar sonrası dönemde ekonomik büyümede istikrar sağlandığı 

görülmektedir. Çin, 1953-1978 döneminde ortalama yüzde 6,7 oranında büyüme 

kaydederken24 katı merkezi planlamadan çıkıldığı 1981-2013 döneminde yıllık 

ortalama yüzde 9,9 oranında büyümüştür. Büyümenin yanı sıra enflasyon 

ortalamasında 9. Planla birlikte önemli düşüş görülürken dış ticaret göstergelerinde de 

önemli artışlar görülmüştür. 

Tablo 1.1. Beş Yıllık Plan Dönemlerinde Ekonomik Görünüm  
(Yüzde, yıllık ortalama) 

Plan Dönemleri GSYH 
artışı Enflasyon  Mal ithalat 

artışı 
Mal ihracat 

artışı 
6. Plan (1981-1985) 10,7 3,7 20,7 11,3 
7. Plan (1986-1990) 7,9 10,5 -3,5 9,3 
8. Plan (1991-1995) 12,3 12,9 17,2 17,4 
9. Plan (1996-2000) 8,6 1,8 16,3 14,8 
10. Plan (2001-2005) 9,8 1,2 20,4 22,1 
11. Plan (2006-2010) 11,1 2,9 12,5 14,1 

12. Plan (2011-2015)* 7,9 3,2 10,7 10,1 
1981-2013 Dönemi 9,9 5,4 13,6 14,4 

Kaynak: Institute of International Finance (IIF), https://www.iif.com/, 21.05.2014. 
(*) 2014 ve 2015 yılları tahmindir. 

Grafik 1.2’de 1961-2013 döneminde Çin’in ve ABD’nin kişi başına GSYH artışı 

ile Çin’in ABD doları cinsinden kişi başına GSYH düzeyi gösterilmiştir. Reform 

sonrası dönemde Çin’in ABD’ye göre yüksek büyüme performansını devam ettirmesi 

dünyanın en büyük ekonomisine olan yakınsama sürecini hızlandırmıştır. Aynı 

dönemde dolar cinsinden kişi başına GSYH yaklaşık olarak 14,5 katına yükselmiştir. 

                                                 
24 Chinability, http://www.chinability.com/GDP.htm Erişim Tarihi: 22.05.2014 
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Grafik 1.2. Çin ve ABD’de Kişi Başı GSYH (1961-2013) 
       ( 2005 yılı sabit dolar cinsinden) 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx,   
25.05.2014. 

Grafik 1.3’te sol eksende 1979-2012 döneminde dünya, Çin hariç dünya ve 

Çin’in büyüme hızları, sağ eksende ise aynı dönemde Çin’in küresel büyümeye katkısı 

gösterilmiştir. Bu dönemde Çin’in büyümesinin, dünya büyümesinin üzerinde 

seyrettiği ve küresel büyümeye önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Özellikle 

2000’li yılların başından itibaren Çin’in küresel büyümeye olan katkısı kademeli 

olarak artmış ancak 2008 yılında meydana gelen küresel krizle birlikte bu katkı kısmen 

yavaşlamaya başlamıştır. 
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Grafik 1.3. Çin’in Büyüme Performansı ve Dünya Büyümesine Olan Katkısı 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
25.05.2014.  
Not: Çin hariç dünya büyümesi ve Çin’in katkıları yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Çin’in küresel ekonomi içerisindeki gelişimini daha net görebilmek için Grafik 

1.4’te Çin’le beraber küresel ekonomide önemli ağırlığı olan seçilmiş bazı ülkelerin 

1980-2019 döneminde SAGP’ye göre GSYH’larının dünya GSYH’sı içerisindeki 

paylarının gelişimi ve önümüzdeki döneme ilişkin tahminler gösterilmiştir. Görüldüğü 

üzere 1980 yılında seçilen dört büyük ülkenin gerisinde olan Çin, hızlı ekonomik 

büyümeyle beraber SAGP’ye göre GSYH bazında 1980 yılında yüzde 2,3 olan payını 

2014 yılında yüzde 16,5 düzeyine çıkartarak ABD’yi geçmeyi başarmıştır. 
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Grafik 1.4. Seçili Ülkelerin SAGP’ye Göre GSYH’lerinin Dünya GSYH’sı 
İçindeki Payları (1980-2019) 

   (Yüzde) 

 
Kaynak: IMF Data Mapper, http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=FM, 15.10.2014. 

SAGP’ye göre dünyanın en büyük ekonomisi olmasına karşın Çin, Grafik 1.5’te 

görüldüğü üzere nominal GSYH bazında ABD’nin hala oldukça gerisinde kalmıştır. 

Çin, 1980 yılından 2013 yılına kadar olan dönemde cari ABD doları cinsinden 

ekonomik büyüklüğünü 303 milyar dolardan 9,2 trilyon dolar seviyesine yükseltmeyi 

başarmasına karşın iki ülke arasındaki makasın yakın dönemde kapanması zor 

görünmektedir. 

Grafik 1.5. Seçilmiş Bazı Ülkelerin GSYH Gelişimi (1980-2019) 

                          (Cari fiyatlarla, milyar dolar) 

 
 Kaynak: IMF Data Mapper, http://www.imf.org/external/datamapper/index.php, 15.10.2014. 
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Çin’in ekonomik gelişimi yerel ve küresel anlamda olumlu dışsallıklar meydana 

getirmiştir. Çin 2008 krizi sonrası dönemde dünya büyümesine önemli katkılar vererek 

küresel ekonomik istikrarın yeniden sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Aynı 

zamanda Çin yükselen bir ekonomik merkez haline gelerek Avustralya ve Doğu Asya 

içerisindeki ülkelerle yüksek ticaret hacmi sayesinde bu ekonomilerin deniz aşırı 

ticarete daha az bağımlı hale gelmesini sağlamıştır. Buna karşın Çin’in ekonomik 

büyümesi de bu süreçte ticarete daha bağımlı hale gelmiştir.25 1960 ve 1970’li yıllarda 

özellikle Asya ve Latin Amerika ekonomileri başta olmak üzere bazı gelişmekte olan 

ekonomiler, Çin’in ekonomik gelişim için uyguladığı ihracat odaklı stratejilere benzer 

uygulamalarla yüksek büyüme performansları göstermişlerdir. Ancak bu ülkelerden 

birçoğu bu gelişimi devam ettirememiş ve orta gelir tuzağına26 yakalanmışlardır. Çin 

de içinde bulunduğumuz dönemde benzer ülkeler gibi orta gelir tuzağı sınırına 

gelmiştir.27  

Bununla birlikte Çin’i, orta gelir tuzağına yakalanan diğer ekonomilerden farklı 

kılan faktör Çin’in reformlara başladığı 1978 yılında kişi başına GSYH bakımından 

diğer ülkelere göre çok düşük seviyede kalmış olmasıdır.28 1985 yılında Çin’in 

nüfusunun yüzde 15’i (125 milyon kişi) resmi tanımla belirlenen açlık sınırının altında 

yaşarken 2007 yılında bu oran yüzde 1,6 seviyesine gerilemiştir.29 1978 yılında Çin’de 

toplam faktör verimliliği (TFV), ABD’nin yüzde 3’ünün altında iken,  aynı dönem 

Meksika’nın bile gerisinde kalınmıştır. Buna karşın zamanla Çin’de TFV alanında 

önemli gelişim kaydedilmiştir.30  

Çin’in ekonomik büyüme performansını devam ettirip ettirmeyeceğinin 

anlaşılabilmesi için benzer büyüme stratejilerini uygulayan ve orta gelir tuzağını aşmış 

                                                 
25 Tisdell, 2009:289 
26 Dünya Bankası’nın Atlas Metoduna göre, 2013 yılı kişi başına brüt ulusal gelirin (GNI) 1.045 doların 
altında olması “düşük gelir grubu”, 1.045-4.125 dolar aralığında olması “alt-orta gelir grubu”, 4.126-
12.746 dolar aralığında olması “üst-orta gelir grubu” ve 12.746 doların üzerinde olması da “yüksek gelir 
grubu” olarak tanımlanmaktadır. Atlas Metodu, Dünya Bankası tarafından GSMH ve KBMG'i (kişi 
başına milli gelir) hesaplamakta kullanılan ve Atlas Dönüşüm Faktörü olarak özel bir döviz kuru 
kullanılan metottur. Atlas Dönüşüm Faktörü'nün kullanılmasıyla ülkeler arasındaki milli gelir 
kıyaslamalarında döviz kuru dalgalanmalarının etkisi azaltılmaktadır. 
27 Morrison, 2014:5-7 
28 Zhu, 2012:120 
29 Keidel, 2008:9 
30 Zhu, 2012:121 
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olan Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi Doğu Asya ekonomileri ile mukayese etmek 

gerekmektedir. Bu üç ülkenin hızlı büyüme kaydettiği dönemlerde ABD ile 

aralarındaki TFV açığı giderek daralmış, buna karşın kalkınmanın sonraki 

aşamalarında bu yakınsama nisbi olarak yavaşlamıştır. 1950 yılında Japonya’nın 

TFV’si ABD’nin yüzde 56’sı seviyesinde iken 1975 yılında bu oran yüzde 85 

seviyesine yükselirken sonrasında ise gerilemeye başlamıştır. 1965 yılında G. 

Kore’nin TFV’si ABD’nin yüzde 43’ü civarında iken 1990 yılında bu oran yüzde 63 

seviyesine yükselmiştir. Sonraki yıllarda G. Kore’nin ABD ile yakınsaması geçmiş 

yıllara nazaran düşük hızda devam etmiştir. Aynı şekilde 1965-1990 döneminde 

Tayvan’ın TFV’si ABD’nin TFV’sinin yüzde 50’sinden yüzde 80’ine yükselmiştir. 

Buna karşın Çin’de TFV, bu ülkelerle mukayese edildiği zaman oldukça düşük 

seviyelerde gerçekleşmiştir. 1978-2007 döneminde Çin’in TFV’si, ABD’nin yüzde 

3’ü düzeyinden yüzde 13’ü seviyesine yükselmiştir. Bundan sonraki 20 yılda Çin’de 

aynı oranda verimlilik artışı sağlanmış olsa bile ABD’nin yüzde 40’ı seviyelerine 

yükselecek ve diğer üç Asya ekonomisinin TFV’lerinin hızlı ekonomik gelişmeye 

başladıkları dönemdeki seviyelerinin de altında yer almış olacaktır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde Çin’in hala TFV’yi artırmaya yönelik önemli bir potansiyeli 

bulunduğu ve yeni büyüme kaynakları bulunması durumunda yüksek büyüme 

performansını devam ettirebileceği düşünülmektedir.31 

1.2.2. Çin’in ekonomik büyümesinin temel belirleyicileri 

1.2.2.1. Reformlar ve dışa açılma süreci 

Çin’in reform öncesi dönemde uyguladığı merkezi planlı ekonomi modeli, ilk 

zamanlarda ülkenin büyümesine önemli katkılar sağlasa da ekonomik büyümede 

istikrarı sağlayamamış ve bazı sorunlara yol açmıştır. 1978 yılında iktidara gelen Deng 

Xiaoping ve sonraki idareciler, merkezi siyasi aktörlerin ekonomik aktivite üzerinde 

ciddi baskı oluşturduğu katı merkezi planlı ekonomiden ılıman ve yeni aktörlerin orta 

çıkmasının teşvik edildiği daha serbest bir piyasa odaklı yapıya dönüşümünü 

sağlayacak geniş bir reform paketini uygulamaya başlamışlardır. Uygulanacak 

reformlarla; yabancı yatırımın ülkeye teşvik edilmesi, yabancı teknolojinin ülkeye 

                                                 
31 Zhu, 2012:121 
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getirilmesi ve ihracat odaklı büyüme hedeflenmiştir. 1980’li yıllarda artan 

küreselleşme eğilimleri ile Japonya ve G. Kore’nin sağladığı ekonomik başarılar, 

Çin’in ekonomik açılımını teşvik etmiştir.32 

İlk olarak 1978 yılında Deng’in “Öncelikle bazı insanların zenginleşmesi 

zamanla geri kalanının zenginleşmesini sağlayacaktır” ve “Beyaz kedi mi? Siyah kedi 

mi? Fareyi yakaladıktan sonra kedinin hangi renk olduğu önemli değildir.” sözü 

ekonomik açılım noktasında uygulanan reformların temel özelliklerini yansıtmıştır. Bu 

sayede ilk olarak kalkınmada öncelikli bölgelerin zenginleşmesi daha sonrasında ise 

ülkenin geri kalanının zenginleşmesi amaçlanmıştır.33 Uygulanan politikalar 

küreselleşme eğilimleri ile birlikte dönemin gerçeklerine uygun olarak yumuşatılarak 

uygulanmaya çalışılmıştır.34 Çin’in ilk zamanlarda uyguladığı reformlar, merkezi 

ekonomik planlamanın yanında serbest piyasa kurallarını da içeren iki raylı yaklaşım 

(dual-track approach) olarak adlandırılmıştır.35 Reformlar; geniş kapsamlı tasarımdan 

ziyade kademeli, yerel birimlerde denenmiş, sektör ve bölgelere uygun olarak dar 

kapsamlı şekilde uygulanmıştır.36 

1978 öncesi dönemde gıda krizlerinin sıklıkla yaşanması, bu dönemde 

reformların öncelikli olarak tarımsal alanda uygulanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Tarımsal alanda ilk etapta iki önemli reform uygulanmıştır. İlki, merkezi hükümetin 

daha önceki uygulamaların aksine tarımsal ürünlerin fiyatlarını yükseltmesi, ikincisi 

ise tarımsal yapının “müşterek çiftçilik sisteminden” (collective farming system) 

“hanehalkı sorumluluk sistemine” (household-responsibility system) doğru 

dönüştürülmesi olmuştur. Bu yeni sistemde hanehalklarına, elde edilen ürünlerden 

belirlenen miktarın resmi fiyatlardan devlete satılması aynı zamanda kotanın 

üzerindeki ürünleri ise istenilen fiyattan satma imkânı tanınmıştır. Sistemin 

uygulandığı 1978-1984 döneminde tarım sektöründeki verimlilik artışı yüzde 5,6 

seviyesinde gerçekleşmiştir.37 

                                                 
32 Thomas, 2006:25, http://www.forumonpublicpolicy.com/archive07/thomas.pdf,  
    Erişim Tarihi: 16.07.2014 
33 Tisdell, 2009:286 
34 Sandıklı, 2009:41-43 
35 Yılmaz, 2012:4, http://www.econstor.eu/bitstream/10419/81693/1/726109398.pdf, Erişim Tarihi: 
20.05.2014 
36 Zhu, 2012:110 
37 Zhu, 2012:112-115 
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Tarımda uygulanan sistemin başarılı sonuçlar vermesiyle 1980 yılında sanayi 

alanında bir benzeri olan anlaşmalı sorumluluk sistemi (Township and Village-owned 

Enterprises, TVE) uygulanmaya başlanmıştır. Kırsal alanda sanayileşmenin 

hedeflendiği bu sistemde sanayi işletmesine yönetici olarak atanan kişiye; üretim 

miktarı, kalite, verimlilik ve sermaye birikimi gibi alanlarda belli düzeyde 

sorumluluklar yüklenmiş, belirlenen kotanın üzerinde üretim yapan işletmelere fazla 

üretimi serbest fiyatlardan satma imkânı verilmiştir.38 1980 yılında 30 milyon kişilik 

istihdam oluşturan TVE işletmeleri, bunu 1995 yılında 129 milyon kişiye ve aynı 

dönemde GSYH içindeki payını ise yüzde 14,3’ten yüzde 37,5 seviyesine 

yükseltmiştir. Sanayi alanında uygulanan TVE sistemi de başarılı sonuçlar vermiş ve 

sanayi üretiminde kamu işletmelerinin payı giderek azalmaya başlamıştır. 1978 yılında 

yüzde 22 olan kamu dışındaki işletmelerin üretim içindeki payı 1991 yılında yüzde 

47’ye yükselmiş aynı dönemde kamu işletmelerinin payı ise yüzde 78’den yüzde 53’e 

gerilemiştir.39 

1978 öncesi dönemde mal ve hizmet fiyatları, hangi ürünün ne kadar ve nasıl 

üretileceği merkezi hükümet tarafından belirlenirken önemli görülen emtia fiyatları 

merkezi hükümet tarafından daha az öneme sahip emtia fiyatları ise yerel hükümet 

tarafından belirlenmiştir. Bu şekilde uygulamalarla kamu dışındaki piyasa aktörlerinin 

devre dışı bırakılması gerek özel sektörün gerekse de mal piyasalarının gelişimini 

engellemiştir. Reformlarla beraber fiyatların belirlenme sürecinde merkezi hükümetin 

etkisi kademeli olarak azaltılmış ve fiyatların piyasa koşulları tarafından belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Bu yolla 1994 yılında perakende ürünlerde fiyatların yaklaşık yüzde 

90’ı piyasa koşulları tarafından belirlenmiştir. Fiyatların kısmen serbest bırakılması 

sayesinde üreticiler tüketicilerin ilave taleplerini daha iyi karşılama, tüketiciler ise 

daha fazla mal satın alma imkanına kavuşmuşlardır.40 

Fiyat reformu vasıtasıyla mal piyasasında rekabetin artması ile yerli ve yabancı 

firmaların ekonomik aktiviteye katılımı hızlanmıştır. Zira ülkede ekonomik 

dönüşümün sağlanabilmesi için piyasada var olan aktörlerin aktif bir biçimde üretim 

                                                 
38 Sönmez, 2003:206 
39 Fan ve Ravi, 2013:5-6 
40 George ve Perkins, 1997:5 



21

 
 
 

21 
 

sürecine katılımının sağlanması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda merkezi planlama, 

ekonomik faaliyetlerin genel yapısını ve yönünü şekillendirme görevini devam 

ettirirken, ekonomik büyümenin yeni ve güçlenmiş piyasa aktörleri tarafından 

sağlanması amaçlanmıştır.41 1978 öncesi dönemde devlet işletmeleri imalat sanayi 

üretiminin yüzde 80’ni gerçekleştirirken 2007 yılında bu oran yüzde 34’e 

gerilemiştir.42 Grafik 1.6’da 1999-2011 yılları arasında kamu ve özel işletmelerinin 

imalat sanayi üretimlerindeki değişim endeks olarak verilmektedir. Özel sektörün 

imalat sanayi üretimi özellikle 2000’li yıllardan itibaren hızla artmaya başlarken aynı 

dönemde kamu işletmeleri üretimi kademeli olarak gerilemiştir. 

Grafik 1.6. Özel ve Kamu İşletmelerinin İmalat Sanayi Üretimi Endeksi 

 
Kaynak: China Statistical Yearbook 2013, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm,  
10.03.2014.   

Ekonomide kamunun ağırlığının kademeli olarak azalmaya başlamasında Kamu 

İktisadi Teşebbüslerinde  (KİT) verimliliğin gerilemiş olması etkili olmuştur. 1990’lı 

yılların başlarında KİT’lerde kaynakların etkin kullanılamaması ve karlılık oranının 

gerilemeye başlaması ile verimsiz çalışan bazı KİT’lerin faaliyet zararlarının 

gizlenmesi ve bilançolarının düzeltilmesi amacıyla kamu bankalarının bu firmaları 

ucuz kredilerle desteklemesi bu alanda reformları gerekli kılmıştır.43 1990 yılı 

sonrasında bu alanda uygulanan reformlarla karlılığı azalan bazı KİT’lerin 

düzenlenmesi ve büyümenin kamu işletmeleri üzerinden özel işletmelere doğru 

                                                 
41 Landsberg, Çev: Emre Balıkçı, 2006:49-52 
42 DEİK, Çin 2009:9, http://www.deik.org.tr, Erişim Tarihi: 15.05.2014 
43 Nakagane, 2000:2   
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kaydırılması amaçlanmıştır.44 Bu doğrultuda 1998 yılında ülke açısından stratejik 

öneme sahip KİT’ler üzerinde devlet kontrolünün devam ettirilmesi ancak zarar eden 

diğer işletmelerin özelleştirmesi kararı alınmıştır.45 Özelleştirmede ise KİT’lerin yerli 

veya yabancı sermaye sahiplerine tamamen devredilmesinden ziyade işletmelerin 

kamu ve özel sermayenin ortaklığı haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu yolla 

özelleştirilen işletmenin yatırım planı merkezi hükümet tarafından belirlenirken, 

işletmenin üretim, teknolojik kapasite ve verimlilik artışının sağlanması gibi konularda 

özel sektör yetkili kılınmıştır.46 

KİT alanında yapılan düzenleme sonrasında kamu dışındaki işletmelerin 

ekonomik faaliyete katılımı daha da artmıştır. 1986-1999 yılları arasındaki dönemde 

sanayi üretiminde; kolektif ve özel işletmeler sırasıyla ortalama yüzde 17 ve yüzde 40 

artış sağlarken KİT’lerde bu artış yüzde 5 düzeyinde kalmıştır.47 1998-2006 yılları 

arasındaki dönemde KİT’lerin sanayi üretimi içindeki payı yüzde 49,6’dan yüzde 31,2 

seviyesine inerken, üretilen katma değer içindeki payı ise yüzde 57’den yüzde 35,8 

düzeyine gerilemiştir.48 Kısa zamanda gelişme gösteren özel sektörün ekonomi 

içerisindeki önemi ve dayanıklılığı, 2008 yılında yaşanan kriz sonrasında daha net 

olarak görülmüştür. Krizle birlikte hükümetin uyguladığı genişletici teşvik 

paketlerinin önemli bir kısmının kamu işletmelerinde kullandırılmasına rağmen 

birçoğunu Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) oluşturduğu özel işletmeler krizin 

etkilerini daha çabuk atlatmayı başarmışlardır. 1978 yılında özel işletmelerin sanayi 

üretimindeki payı yüzde 22 seviyesinde iken 2009 yılının başında bu oran yüzde 72 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde özel sektörün istihdam içindeki payı yüzde 

40’dan yüzde 84’e yükselmiştir.49 

Çin’de uygulanan ekonomik sistem kimilerine göre kapitalist sisteme yakın 

kimilerine göre ise sosyalizmin özel bir şekli olarak görülse de günümüzdeki Çin 

gerçeği, sosyalist geçmişe sahip bir ülkenin politik ve ekonomik yapıda köklü 

değişiklikler gerçekleştirmesi sonucunda dünya ekonomisine eklemlenme başarısını 

                                                 
44 Lai, 2004:21 
45 Nakagane, 2000:3  
46 Mangır, 2012:142 
47 Li ve Wang, 2001:7  
48 OECD, 2009:12 
49 Jing, 2011:2 
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göstermektedir. Reformlar sonrası ülkenin gelmiş olduğu nokta göz önüne alındığında 

Çin’in katı merkeziyetçi kapalı  ekonomi modelinden kısmi serbest bir ekonomiye 

dönüştüğü görülmektedir.50 Uygulanan reformların temel özelliği devletin ekonomi 

üzerindeki kontrolünün aşamalı ve planlı olarak piyasa aktörlerine devredilmesi 

olmuştur. Bu yolla ekonomik dönüşümün geçiş aşamasında kamu dışındaki piyasa 

aktörleri aktif hale getirilerek, kamu sektöründe olası sorunların üretim ve istihdamda 

ani düşüşlere yol açmasının önüne geçilmiştir.51 Çin’in yüksek büyüme ve gelişim 

kaydetmesini sağlayan ve günümüzde de devam eden reformların özellikleri genel 

hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:52 

 Pratik ve etkili piyasa odaklı reformlar: 30 yıllık kalkınma sürecinde yerel 

hükümetlere geniş teşviklerin sağlanması kalkınmanın ilk aşamalarında gerekli 

bir durum olarak görülmüştür. Bu dönemde kamu iktisadi teşekküllerinin 

desteklenmesi birincil öncelik olarak belirlenmiş ve aynı zamanda özel girişim 

desteklenmeye ve özendirilmeye çalışılmıştır. 

 Sosyal ve makroekonomik istikrar ile dengeli büyüme: Kalkınma hamlelerinin 

başladığı ilk yıllarda birinci öncelik ekonomik büyümenin sağlanması 

olmuştur. Hanehalkı, özel sektör ve yerel hükümetler bütün çabalarını 

ekonomik büyüme üzerine yoğunlaştırmışlardır. Bu süreçte yaşanan dış 

şoklara rağmen uygulanan politikalar sayesinde her yıl ortalama 9 milyon 

kişinin istihdam hayatına katılımı sağlanmıştır. Ancak, hızlı büyüme ve yapısal 

dönüşüm beraberinde bir takım sorunlar meydana getirmiştir. Ekonomi 

1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında yüksek enflasyon sorunu ile 

karşılaşmıştır. Fakat uygulanan sıkı maliye ve para politikaları ile birlikte idari 

reformlar neticesinde makroekonomik istikrar yeniden tesis edilmiştir. 

 Bölgeler arası rekabet: Çin, farklı seviyelerde desteklenmiş ve güçlendirilmiş 

yerel hükümetler oluşturarak bu hükümetlerin yerel iş ortamının 

iyileştirilmesinde, kalkınmasında, altyapı yatırımlarında ve yatırım çekmede 

rekabet etmelerini sağlamıştır. Büyüme, doğrudan yabancı sermaye, istihdam 

                                                 
50 Sandıklı, 2005:295 
51 Yılmaz, 2012:3, http://www.econstor.eu/bitstream, Erişim Tarihi: 20.05.2014 
52 Dünya Bankası, 2012:4-6 
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ve sosyal istikrar gibi temel hedefleri gerçekleştiren yerel hükümet yetkilileri 

ödüllendirilmiştir. Yerel kalkınma hedefinin gerçekleştirilmesinde 1994 

yılında gerçekleştirilen mali reformların, dağıtılan sorumlulukların ve 

kaynakların merkezi hükümetten yerel idarelere kaydırılmasının etkisi büyük 

olmuştur. 

 Yurtiçi piyasanın bütünleşmesi: Reformların temel bileşeni, bölgeler arasında 

mal, emek ve sermayenin serbest dolaşımı ve bu doğrultuda tek ulusal piyasa 

oluşumu önündeki engellerin kaldırılması olmuştur. Büyük altyapı yatırımları 

ile iç kesimdeki ve sahil şeridindeki bölgelerin ulaşım bağlantısının sağlanması 

amaçlanmıştır. Bu sayede elde edilen ekonomik zenginliğin ülkenin diğer 

bölgeleriyle paylaşımının kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

 Küresel ekonomi ile güçlü bir entegrasyon: Ülke içinde serbest ekonomi 

bölgelerinin oluşturulması ve DTÖ üyeliğinin başlatılması Çin’in küresel 

ekonomi ile entegrasyonuna önemli katkı sağlamıştır. 

1.2.2.2. Şehirleşme ve sanayileşme alanındaki gelişim  

Çin’in kırsal ve tarım odaklı ekonomiden şehirleşme ve sanayileşme odaklı 

ekonomiye doğru dönüşümü üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlarken aynı 

zamanda büyümenin hızlanmasını da sağlamıştır.53 1960’lı yıllarda tarım sektörünün 

büyümeye katkısı ortalama yüzde 40 seviyelerinde iken 2011 yılında bu oran yüzde 

10 düzeyine gerilemiştir. Aynı dönemde sanayi sektörünün katkısı yüzde 50’ye 

yükselirken hizmetler sektörünün katkısı yüzde 20’lerden yüzde 40 seviyelerine 

yükselmiştir.54  

1970-2012 döneminde GSYH içerisinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörü 

paylarındaki değişim Grafik 1.7’de görüldüğü üzere, 1970’li yılların sonuna kadar 

dengeli bir yapı görülmekle birlikte reform sonrasında tarım sektörünün payı kademeli 

olarak gerilemiş hizmetler sektörünün payı ise artmıştır. Aynı dönemde sanayi sektörü 

payının önemli değişiklik göstermemesi, tarımsal alanda yaşanan kayıpların hizmetler 

sektörü tarafından telafi edildiğini göstermektedir. Çin’de GSYH içerisinde hizmetler 

                                                 
53 Yang, 2013:9, http://www.unrisd.org, Erişim Tarihi: 02.06.2014. 
54Fan ve Ravi, 2013:9-10  
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sektörünün payı artmasına karşın diğer gelişmekte olan ekonomilere göre hala düşük 

düzeyde seyretmektedir. Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ekonomilerinde 

hizmetler sektörünün GSYH içerisindeki payı 2011 yılında sırasıyla yüzde 67, yüzde 

55 ve yüzde 67 düzeyinde gerçekleşerek Çin’in üzerinde seyretmiştir.55 

Grafik 1.7. Çin’in GSYH Bileşimi 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
25.05.2014. 

Çin’de imalat sanayinde sağlanan uluslararası rekabet artışı hizmetler 

sektöründe yakalanamamıştır. Bu durumun yaşanmasında yerel ve yabancı özel 

firmaların hizmetler sektörüne girişinin önünde hali hazırda yüksek engellerin 

bulunması ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren KİT’lerin bu sektörden 

çıkışlarının imalat sanayi sektöründeki gibi esnek olmaması etkili olmuştur. 2007 yılı 

verilerine göre kamu, hizmetler sektöründe kentteki istihdamın yaklaşık yüzde 77’sini 

oluştururken imalat sektöründe bu oran yüzde 15 seviyesinde kalmıştır.56 Ekonomide 

hizmetler sektörünün payının artmasına karşın iletişim, ulaşım, madencilik ve finansal 

hizmetlerde kamunun ağırlığının devam etmesi ve özel sektörün önündeki yasal 

engeller bu alandaki rekabet gelişimini sınırlandırmıştır.57 

                                                 
55 Fan ve Ravi, 2013:10 
56 Zhu, 2012:118 
57 Thomas, 2006:26, http://www.forumonpublicpolicy.com/archive07/thomas.pdf, Erişim Tarihi:     
11.08.2014, 
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Çin’in ekonomik yapısındaki değişim, Tablo 1.2’deki verimlilik, istihdam ve GSYH 

içerisindeki paylar açısından bakıldığında daha net görülmektedir. Çin’in 1978-2007 

döneminde tarım sektöründe ve özel işletmelerde TFV’nin özellikle 1988 yılından 

sonra artmaya başladığı görülmektedir. 1978-2007 döneminde tarım sektörü ve kamu 

dışındaki özel kesimde TFV artışı sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3,9 olarak gerçekleşirken 

kamu sektörlerindeki TFV artışı yüzde 1,7 ile sınırlı kalmıştır. Ekonomik gelişimle 

birlikte tarım sektörünün ekonomi içerisindeki payı da gerilemeye başlamıştır. 1978 

yılında tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payı yüzde 69 iken 2007 yılında bu 

oran yüzde 27’ye gerilerken aynı dönemde özel sektör payı ise yüzde 15’den yüzde 

62’ye yükselmiştir. 

Tablo 1.2. Çin’de Sektörel Bazda İstihdam, GSYH ve TFV Payları58 

 
Kaynak: Brandt ve Xiadong 2010:44 

Çin’in sanayileşmeye başlamasıyla birlikte halkın emek arzına katılımı yoluyla 

demografik yapıda kırsaldan kente doğru bir dönüşüm başlamıştır. 1978 yılından sonra 

şehirleşme oranı her yıl en az yüzde 1 oranında artış gösterirken 1990’lı yıllardan sonra 

ise bu artış daha da hızlanmıştır.59 Grafik 1.8’de Çin’in reform öncesi ve sonrası 

dönemde kent ve kırsal nüfusundaki yüzde değişim gösterilmiştir. 

                                                 
58 Kamu sektörü, KİT ve kamu payı içeren ortaklık şirketlerini içermektedir. Kamu dışı sektörler ise 
yerel ve yabancı özel firmalar ve kollektif şirketleri kapsamaktadır. Kamu payı içeren ortaklık 
şirketlerinin kamuya dahil edilmesinin nedeni bazı KİT’lerin 1990’ların ortasında özelleştirilmesine 
başlanmasına rağmen hala kamu tarafından korunması veya karar mekanizmasında etkili olmasından 
kaynaklanmaktadır. 
59 Yang, 2013:11, www.unrisd.org, Erişim Tarihi: 03.06.2014 
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Grafik 1.8. Çin’in Şehirleşme Alanındaki Gelişimi (1960-2012) 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
15.07.2014. 

Çin’de son yıllarda şehir nüfusunun hızla artmasına karşın Tablo 1.3’te 

görüldüğü üzere şehirlerde yaşayan nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payının 

seçilmiş bazı ülkelere ve dünya ortalamasına göre oldukça düşük kaldığı 

görülmektedir. 1960’lı yıllarda Çin’in şehirleşme oranı yüzde 17,4 iken bu oran 

ABD’de yüzde 71,7, Japonya’da yüzde 67,3, gelişmiş ekonomilerde yüzde 66,3 ve 

gelişmekte olan ekonomilerde ise yüzde 25,7 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın bu 

oran sanayileşme ile birlikte artarak 2012 yılında 51,7 düzeyine yükselmiştir.  

Tablo 1.3. Şehirleşme Düzeyinin Seçilmiş Bazı Ülkelerle Mukayesesi (1960-2012) 
                                                                       (Toplam nüfusun yüzdesi) 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
07.08.2014.  
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1.2.2.3.Yüksek tasarruf ve yatırımlar   

İktisadi büyüme teorilerinde yurtiçi tasarruf oranları yatırımları ve büyümeyi 

finanse etmesi nedeniyle bir ülkenin uzun dönemli büyümesini etkileyen önemli 

belirleyicilerden biri olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ekonomiler bazında 

değerlendirildiğinde bu pozitif korelasyon daha yüksek gerçekleşmektedir. Düşük 

yurtiçi tasarruflar ülkenin dış finansmana bağımlılığını artırmakta, cari işlemler açığını 

yükseltmekte ve büyümeyi olumsuz etkilemektedir.60 Çin’de yüksek ekonomik 

büyüme ile yurtiçi tasarruf oranları arasındaki korelasyon incelendiğinde  normalde 

ülkelerde ekonomik gelişim sürecinde kişi başına gelirin arttığı dönemlerde 

tasarrufların da artması beklenirken Çin’de aksine ekonomik gelişimin ilk 

aşamalarında dahi tasarruflar yüksek seyretmiştir.61  

Grafik 1.9’da 1982-2013 döneminde Çin’le beraber seçilmiş bazı ülke ve ülke 

gruplarının yurtiçi tasarruflarının ülke GSYH’larına oranları gösterilmiştir. Ekonomik 

büyüklük ve harcanabilir kişi başına gelir açısından nisbi olarak düşük olmasına karşın 

Çin’de 1982 yılında yüzde 30 seviyelerinde tasarruf oranı gerçekleşmiştir. Ekonomik 

gelişimin hız kazanmasıyla beraber tasarruf oranları daha da artmış ve 2013 yılında 

yüzde 51,8 düzeyine yükselmiştir. Türkiye’de ise yurtiçi tasarruf oranlarının bazı 

seçilmiş ülkelerin ve dünya ortalamasının dahi altında seyrettiği görülmektedir. 

Türkiye’de 2000 yılında yüzde 17,8 olan tasarruf oranı 2013 yılında yüzde 14,1’ye 

gerilemiştir. 

                                                 
60 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014a:1 
61 Yang, 2013:12, http://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/(httpAuxPages)/2893F 
14F41998392C12 57BC 600385B21/$file/China's%20growth%20miracle%200808.pdf, Erişim Tarihi: 
03.06.2014 
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Grafik 1.9. Seçilmiş Ülkelerin Tasarruf Oranları 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
10.10.2014.  

Yurtiçi tasarrufların yanı sıra yüksek seyreden sabit sermaye yatırımları da uzun 

dönemli büyümeyi olumlu etkilemiştir. Çin’de yurtiçi piyasada özel sektörün faaliyet 

alanının genişletilmesi amacıyla bir takım düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle 

birlikte kamu yatırımlarının yanında yerel özel işletme yatırımlarında artış 

görülmüştür. Özel yatırımların hızla artmasında TFV’deki iyileşme ile birlikte yüksek 

karlı yeni yatırım alanlarının oluşması da etkili olmuştur.62 Grafik 1.10’da 1982-2013 

döneminde seçilmiş ülkelerle Çin’in sabit sermaye yatırımlarının ülke GSYH’larına 

oranları karşılaştırılmıştır. Görüldüğü üzere Çin’de sabit sermaye yatırımları 2000 

yılından sonra hızla artmaya başlamış ve diğer ülkelerden ayrışmaya başlamıştır. 

Türkiye ise aynı dönemde tasarruf oranlarında olduğu gibi yatırım düzeyinde de 

seçilmiş ülkelerin gerisinde kalmıştır.  

                                                 
62 Morrison, 2014:4 
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Grafik 1.10. Seçilmiş Ülkelerin Sabit Sermaye Yatırım Oranları 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
10.10.2014.  

Çin’de sabit sermaye yatırımlarında artış yaşanmasına karşın bu yatırımların 

ekonomik büyümeye olan katkısı reform öncesi döneme kıyasla azalmıştır. 1978 

sonrası dönemde ekonomik büyümede ilk zamanlarda yatırımlar etkili olurken sonraki 

dönemde özellikle TFV artışı önemli rol oynamıştır.63 1978 öncesi dönemde 

gerçekleştirilen büyümenin yüzde 82’si üretim faktörlerindeki artıştan kaynaklanırken 

(yüzde 65 sermaye, yüzde 17 emek artışı), dışa açılma reformlarının başladığı 1978 

sonrasında bu oran yüzde 58 seviyelerine gerilemiştir.64 

Çin’in hızlı ekonomik gelişimiyle küreselleşen dünyada en önemli aktörlerden 

biri olarak ön plana çıkmaya başlaması ve beraberinde birçok ekonominin de 

gelişimini hızlandırması nedeniyle Çin ekonomisinin yakından takip edilmesi ve 

araştırılması gerekmektedir. Çin’in yükselen ekonomik güç olarak sahne almasında 

ihracata dayalı büyüme stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanmış olması önemli rol 

oynarken ihracat alanında kaydedilen başarının arka planının incelenmesi önemli 

görülmüştür. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefinin gerçekleştirilmesinde ve daha da 

ötesinde ihracat potansiyelinin daha üst seviyelere yükseltilerek büyüme istikrarının 

sağlanmasına yönelik olarak Çin deneyiminin anlaşılması önemli görülmüştür.  

                                                 
63 Zhu, 2012:106 
64 Sönmez, 2003:195 
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2. ÇİN’İN İHRACAT GELİŞİMİ VE BELİRLEYİCİLERİ 

2.1. Küresel Ticarette Değişen Eğilimler ve Çin 

Dünya ekonomisinde küreselleşme eğilimi ilk olarak gelişmiş ekonomiler 

arasında başlarken bu eğilimin 1980 sonrasında gelişmekte olan ekonomiler arasında 

da yayılması küreselleşmeyi hızlandırmıştır. 1980’li yıllarda teknoloji ve iletişim 

alanında sağlanan ilerlemeler neticesinde hızlanmaya başlayan küreselleşme eğilimi 

temel olarak iki yönde gelişmeye başlamıştır. Bunlar; dünyanın daha da küresel bir hal 

almasına ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik olarak üye ülkeler arasındaki 

gümrük tarifeleri ve diğer ticaret kısıtlamalarının kaldırılması ya da azaltılmasını 

öngören Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement on Tariff 

and Trade, GATT) ile ekonomik veya coğrafi açıdan benzerlik gösteren ülkeler 

arasında ekonomik entegrasyonlar veya bölgeselleşme eğilimleri olmuştur. Görünürde 

birbirlerine zıt olarak gelişen iki eğilim birbirlerini tamamlayan unsurlar olmuş ve 

bölgesel bir bütünleşme sağlayan ekonomiler küresel ekonomiye entegrasyon için ilk 

adımı atmışlardır.65 

Küresel ve bölgesel anlamda kaydedilen ticari işbirlikleri sayesinde küresel 

ticaretin ve sermaye hareketlerinin serbestleşmeye başlamasıyla birlikte dünya 

üretiminde ve ticaretinde hızlı artışlar ve dönüşümler başlamıştır. 1950’li yıllarda 

küresel ticaretin temelini oluşturan endüstriler arası ticaret, küreselleşme ile birlikte 

önemini kaybetmeye ve endüstri içi ticaret anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Yeni 

dönemde küresel ticaret, farklı ürün gruplarının değişiminden ziyade benzer ürün 

gruplarının değişimine dayalı hale gelmeye başlamıştır.66  

Gelişmekte olan ekonomilerin küresel ticarete hızla entegre olmaya başlaması 

sonrasında bu ekonomilerin ihracatında sanayi ürünlerinin payı artarken gelişmiş 

ekonomilerin ihracatı sanayi ürünlerinden hizmetler sektörüne doğru kaymaya 

başlamıştır. Sanayi üretiminde merkezin gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan 

ekonomilere doğru kaymasında, 2000’li yıllarda yayılmaya başlayan ürün döngüsünün 

önemli etkisi olmuştur.67 Ürün döngüsü genel olarak, gelişmiş ekonomilerin Ar-Ge ve 

                                                 
65 Seyidoğlu, 1993:407 
66 Yılmaz, 2009:2 
67 Yılmaz, 2009:2 
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teknolojik kapasitelerini kullanarak yeni teknolojili ürünleri oluştururken zamanla bu 

yeni ürünlerin standart düzeydeki teknoloji ve nitelikli olmayan iş gücü tarafından da 

üretilmeye başlanması yoluyla üretimin merkezinin gelişmiş ekonomilerden 

gelişmekte olan ekonomilere doğru taşınması süreci olarak adlandırılmaktadır.68  

Küresel ticaretteki ürün döngüsünün yanında bir diğer yeni eğilim ise dikey 

uzmanlaşma kavramı olmuştur. Gelişen teknolojik kapasite ve ulaşımla birlikte 

firmaların üretim faaliyetlerini alt süreçlere bölerek her bir üretim sürecini farklı 

ülkede gerçekleştirmesi durumuna dikey uzmanlaşma denilmektedir. Bu yolla üretici 

firmalar her üretim süreci için en uygun maliyetli ülkeleri seçerek toplam üretim 

maliyetlerini düşürebilmektedir.69  

1980 sonrası ürün döngüsü ve dikey uzmanlaşmanın yayılmaya başlaması, Çin 

ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin küresel ticarete entegre olmaya 

başlamaları sonrasında küreselleşme eğilimi daha geniş coğrafyaya yayılmıştır. 

Gelişmekte olan ekonomilerin dış ticarette ön plana çıkmaya başlamasıyla birlikte 

gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki gelir farkı azalmaya başlamıştır. 

Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerin hızlı büyüme 

performansı, bu ülkelerin dünya ekonomisindeki payını artırırken, ABD ve Japonya 

başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerin payı genel olarak azalma eğilimindedir. 

2000’li yıllarla birlikte dünya büyümesinin gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan 

ekonomilere doğru kaymaya başlamasıyla küresel dengelenme süreci hız kazanmış ve 

küresel üretim ekseni, başta Asya ekonomileri olmak üzere gelişmekte olan 

ekonomilere doğru kaymaya başlamıştır. Bu eğilim 2008 krizinden sonra daha belirgin 

hale gelmiştir.  

Küresel ekonomide devam eden yeniden dengelenme süreciyle birlikte 

uluslararası ticarette ihracatın yönü de beraberinde değişmeye başlamıştır. Gelişmiş 

ekonomilerin kendi aralarında yapmış oldukları ticareti kapsayan Kuzey-Kuzey 

ticaretinin yanı sıra yeni oluşan küresel düzende başta Doğu Asya ülkeleri olmak üzere 

gelişmekte olan ekonomilerin kendi aralarında yapmış oldukları Güney-Güney ticareti 

                                                 
68 Wright State University, http://www.wright.edu/~tdung/product_cycle.htm Erişim Tarihi: 
31.03.2015 
69 Yılmaz, 2009:2 
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de küresel arz zinciri içerisinde önemli yer tutmaya başlamıştır.70 Grafik 2.1’de 

görüldüğü üzere 1995-2012 döneminde gelişmekte olan ekonomiler ve Güney-Güney 

ticaret hacmi önemli oranda artmıştır. 1995 yılında gelişmekte olan ekonomilerin dış 

ticaret hacmi 1,4 trilyon dolar iken bu rakam 2012 yılında 8,2 trilyon dolara 

yükselmiştir. Aynı dönemde Güney-Güney ticaret hacmi ise 830 milyar dolardan 4,7 

trilyon dolara yükselmiştir. 2012 yılında Güney-Güney ticareti gelişmekte olan 

ekonomilerin toplam ticaret hacminin yaklaşık olarak yüzde 57,1’ni oluşturmuştur. 

Grafik 2.1. Dünya, Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Güney-Güney Ticareti 
Gelişimi (1995-2012)  

    (Milyar dolar) 

 
Kaynak: UNCTAD Stat, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx, 10.10.2014. 

Grafik 2.2’de ise Türkiye’nin de dahil olduğu önemli bazı gelişmekte olan 

ekonomilerin 1994-2013 döneminde mal ihracatındaki gelişim endeksi gösterilmiştir. 

1994 yılı baz alındığında küreselleşme eğilimleri ile birlikte gelişmekte olan 

ekonomilerin ihracatının önemli bir artış kaydettiği görülmüştür. 1994-2013 

döneminde Çin’in ihracat hacmi 18,3 katına yükselirken Çin’i 12,5 kat ile Hindistan, 

10,1 kat ile Nijerya ve 8,4 kat ile de Türkiye takip etmiştir. Türkiye, bu yıllar arasında 

ihracat hacmi gelişiminde Rusya, Brezilya ve Endonezya gibi önemli gelişmekte olan 

ekonomileri geride bırakmayı başarmıştır. 

                                                 
70 UNCTAD, 2012:13 
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Grafik 2.2. Gelişmekte Olan Ekonomilerin İhracat Gelişimi Endeksi (1994-2013) 
        (1994=100) 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
15.10.2014 
          Not: Endeks yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Gelişmekte olan ekonomilerin ve özellikle Doğu Asya ekonomilerinin küresel 

ticarette etkin olmaya başlaması küresel üretimin ithalata bağımlı hale gelmesine yol 

açmıştır. Türkiye dahil birçok ülkenin maliyet avantajından ötürü ara mal ithalatını 

Asya Bölgesi’nden yapması ve gelişmiş ekonomilerin bazı üretim tesislerini buralara 

kaydırması bölge ülkelerinin küresel sanayi üretimi ve ticaret içerisindeki ağırlığını 

daha da artırmıştır.71 Doğu Asya Bölgesi’nin küresel ticarette bu şekilde hızla aktif rol 

oynamasında Çin’in önemli etkisi olmuştur. 1980’li yılların başında Çin’in küresel 

GSYH ve ihracat içerisindeki payı sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 1 düzeyinde iken72 

2013 yılında Çin, küresel ihracat içerisinde yüzde 12,2 pay ile dünyanın en büyük 

ihracatçı ülkesi olmuştur. (Bkz. Tablo 3.2) Bunun yanında aynı dönemde Çin’in 

küresel GSYH içerisindeki payını yüzde 2,4’den yüzde 13,3 seviyesine yükseltmesi 

ise ihracat odaklı büyüme stratejisinin başarısı olarak görülmektedir.  

Balassa (1978) ve Michaley (1977) tarafından yapılan çalışmalar Çin’deki 

ihracat ve büyüme arasındaki nedenselliği doğrulamaktadır. Yapılan çalışmalarda, bir 

                                                 
71 Yükseler ve Türkan, 2006:6 
72 UNCTAD, 2012:13 
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ülkede ihracat artışının ekonomideki etkin sektörler tarafından sağlandığı ve 

yatırımların bu sektörlerde yoğunlaşmaya başladığı belirtilmiştir. Etkin sektörlerdeki 

yatırımların artmaya başlamasının ekonomik büyümeyi hızlandırdığı, ayrıca ihracat 

artışının ölçek ekonomisi yoluyla pozitif dışsallıklar meydana getirdiği ve büyümeyi 

desteklediği vurgulanmıştır.73 

2.2. Çin’in İhracat Gelişimi ve Sofistikasyonu 

Çin’in 1980’den sonra yüksek büyümenin sağlandığı dönemlerde ticaret hacmi 

her dört yılda bir ikiye katlanarak yükselmeye devam etmiştir. Çin, 1990 yılında 

dünyada mal ihracat hacmi sıralamasında 14. ve mal ithalat hacminde ise 17. sırada 

yer alırken74 2009 yılında, Almanya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük mal 

ihracatçısı olmuş, 2013 yılında 2,2 trilyon dolarlık ihracat hacmiyle en büyük ihracatçı 

ve 1,95 trilyon dolarlık ithalat hacmi ile en büyük ikinci ithalatçısı olmaya devam 

etmiştir. 

Çin’in dış ticarette sağladığı gelişim, uluslararası ve yerel koşullardaki değişimle 

yakından ilişkili olmuştur. Küreselleşme eğilimlerinin hızlanmaya başlamasıyla 

beraber sermaye, teknoloji, ürün piyasaları, kaynaklar, emek ve benzeri faktörler 

dünyada daha dinamik bir yapıya kavuşmuştur. Bilimsel ve teknolojik gelişimin 

yakından takip edilmesi ve buna yönelik bazı reformların uygulanması Çin’in dünya 

ekonomisine uyumunu hızlandırmış ve bu sayede önemli kazanımların elde edilmesini 

sağlamıştır. Yabancı yatırımcıların Çin’e yatırımları hızlandırmaya başlamasında ise 

hızlı ekonomik büyümenin oluşturduğu fırsatlardan faydalanma isteği etkili olmuştur. 

Ülkeye gelen yabancı yatırım ve üretim teknikleri sermaye ve teknoloji açığının 

giderilmesine katkı sağlamış yerli endüstrilerde de yeni üretim teknikleri uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu sayede dış ticaret ülkenin en dinamik ve en hızla büyüyen sektörü 

haline gelmiştir. 1979 yılında 29,2 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Çin, 2012 

yılında 3,86 trilyon dolar ile ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük ticaret 

hacmine sahip ülkesi konumuna gelmiştir.75 2000 yılından 2013 yılına kadar olan 

                                                 
73 Ekanayake, 1999:43-44 
74 Fan ve Ravi, 2013:26 
75 China Foreign Trade, Goverment White Paper, http://www.gov.cn/english/official/2011-12/07/ 
content_2014019.htm, Erişim Tarihi:20.08.2014 
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dönemde Çin’in mal ihracatının dünya mal ihracatı içindeki payı yüzde 3,8’den yüzde 

12,1’e yükselerek üçe katlanmıştır.76 Dünya Bankası tarafından bu artışın devam 

edeceği ve bu oranın 2030 yılına kadar yüzde 20 seviyelerine yükseleceği tahmin 

edilmektedir.77 

Grafik 2.3’te 1994-2013 döneminde Çin’in ihracat ve ithalatının milyar dolar 

bazında büyüklüğü ve bu dönem içerisinde dünya ihracatı içerisindeki yüzde payı 

gösterilmiştir.78 Çin’de dış ticaret bazı önemli gelişmelerin etkisiyle zamanla artış ve 

azalış eğilimine girmiş olsa da dünya ihracatı içerisindeki payı kademeli bir biçimde 

artış göstermiştir. 1994-2013 döneminde 2008 yılının sonunda yaşanan küresel kriz 

Çin’in ihracat performansını ciddi oranda olumsuz etkilerken bu dönemde dış ticaret 

hacmi önemli oranda azalmıştır. İlerleyen dönemlerde baz etkisiyle hızlı bir ihracat 

büyümesi sağlansa da ihracat artış hızı kademeli olarak gerilemiştir. Bu durumun 

yaşanmasında kriz sonrası dış talebin azalması ve Çin’in ihracat odaklı büyüme 

stratejisinden çıkıp içsel dinamiklere odaklı bir büyüme modelini uygulamaya 

başlaması etkili olmuştur. Çin’in ihracatının hızla artması beraberinde ithalatı da 

artırmıştır. Zira Çin’de yapılan ithalatın önemli bir kısmı ara mal ve hammadde olup 

bu mallar ülkede nihai ürün olarak yeniden ihraç edilmektedir. Çin’in yüksek ara malı 

ve hammadde ithalatı, girdilerin uluslararası piyasalardaki fiyatlarının yükselmesine 

yol açmıştır.79 

                                                 
76 Morrison, 2014:17 
77  Dünya Bankası, 2012:14 
78 Mal ihracat ve ithalat verileri aylık, dünya toplam ihracatı içerisindeki pay ise üç aylık olarak 
gösterilmiştir. 
79 Sandıklı, 2005:305 
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Grafik 2.3. Çin’in Mal Ticareti Performansı 

 
Kaynak: Thomson Reuters Datastream, 18.11.2015. 

Tablo 2.1’de Çin’in 1979-2013 döneminde dış ticaretindeki ve cari işlemler 

dengesindeki gelişim gösterilmiştir. 1979 yılında 13,6 milyar dolar olan ihracat 2013 

yılında 2,2 trilyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ithalat ise 15,6 milyar dolardan 

1,9 trilyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalata göre daha hızlı artmasıyla birlikte dış 

ticaret dengesinde özellikle 2004 yılından sonra önemli miktarda fazla verilmeye 

başlanmıştır. 2004-2013 döneminde dış ticaret fazlası 32 milyar dolardan 261 milyar 

dolar seviyesine yükselmiştir. Dış ticaret fazlasının artmaya başladığı dönemlerde cari 

hesap fazlası da artış göstermiştir. 
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Tablo 2.1. Çin’in Mal Ticareti Performansı (1979-2013)  
           (Milyar ABD Doları) 

Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret 
Dengesi 

Cari 
İşlemler 
Dengesi 

1979 13,6 15,6 -2,0 .. 

1980 18,1 19,9 -1,8 .. 

1990 62,1 53,3 8,7 .. 

1995 148,8 132,1 16,7 .. 

2000 249,2 225,1 24,1 20,4 

2001 266,1 243,6 22,5 17,4 

2002 325,6 295,2 30,4 35,4 

2003 438,2 412,8 25,5 43,1 

2004 593,3 561,2 32,1 68,9 

2005 762,0 660,0 102,0 132,4 

2006 969,0 791,5 177,5 231,8 

2007 1220,5 956,1 264,3 353,2 

2008 1430,7 1132,6 298,1 420,6 

2009 1201,6 1005,9 195,7 243,3 

2010 1577,8 1396,2 181,5 237,8 

2011 1898,4 1743,5 154,9 136,1 

2012 2048,8 1818,1 230,7 215,4 

2013 2210,7 1949,3 261,4 182,8 

Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
8.06.2014. 

Çin’in ihracat hacmini bu denli artırmasında ihracat pazarını hızlı bir şekilde 

çeşitlendirmesi önemli rol oynamıştır. Çin’in 1978 yılında birkaç ülke ile sınırlı olan 

dış ticareti 2013 yılında 231 ülkeye yayılmıştır. Çin bu dönemde Avrupa Birliği (AB-
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28), ABD, ASEAN80, Japonya ve diğer BRICS ekonomilerinin en önemli ticaret 

partneri haline gelmiştir.81 İhracat pazarının çeşitlendirilmesinde ihraç ürünlerinin 

çeşitlendirilmesi de etkili olmuştur. Çin, ihraç mallarında 1980’lerde temel ürünlerden 

imalat sanayi ürünlerine, 1990’larda hafif sanayi ve tekstil ürünlerinden mekanik ve 

elektronik ürünlere doğru geçiş yaşarken 2000’li yıllardan itibaren ise yüksek 

teknolojili ürünlere geçiş yapmaya başlamıştır.82 

Tablo 2.2’de ihracatın özellikle artmaya başladığı 2001-2013 döneminde Çin’in 

en önemli ihraç pazarları ve payları gösterilirken ülkeler 2013 yılındaki paylarına göre 

büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Çin, 2013 yılında en fazla ihracatı yüzde 17,4 ile 

Hong Kong, yüzde 16,4 ile ABD ve yüzde 15,4 ile AB-28 ekonomilerine 

gerçekleştirmiştir. Tabloda görüldüğü üzere gelişmekte olan bir ekonomi olmasına 

karşın Çin çoğunlukla gelişmiş ekonomilere ihracat gerçekleştirmektedir. Daha önceki 

yıllarda Çin’in en büyük pazarı olan ABD’nin 2007 yılında AB-28’in gerisinde 

kalmasıyla 2012 yılına kadar Çin’in en büyük ihracat pazarı olan AB-28 bölgesi 2008 

yılı krizi sonrasında gerileyerek 2012 yılında yeniden ABD’nin gerisine düşmüştür. 

Türkiye’nin Çin’in toplam ihracatı içerisindeki payı ise 2001-2013 döneminde yüzden 

0,3’den yüzde 0,8 seviyesine yükselmiştir. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
80 1967 yılında kurulan ve ilk zamanlar Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur 
ülkelerinden oluşan örgütün üye sayısı daha sonra birliğe katılan ülkelerle 10’a çıkmıştır. 
http://www.asean.org/asean/about-asean, Erişim Tarihi: 28.05.2014. 
81 China Foreign Trade, Goverment White Paper, http://www.gov.cn/english/official/2011-
12/07/content_2014019.htm, Erişim Tarihi: 20.08.2014 
82 Jarreau ve Ponchet, 2009:2 
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 Tablo 2.2 Çin’in İhracat Partnerleri (2001-2013) 
              (Yüzde) 

 
Kaynak: UN COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 23.08.2014  
              Not: Veriler üzerinden yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Grafik 2.4’te ise Çin’in 2013 yılı ihracatı ve ithalatının belli başlı ülke ve ülke 

gruplarına göre yüzde dağılımı gösterilmiştir. 2013 yılında gerçekleştirilen 1,95 trilyon 

dolar ithalat dağılımında; yüzde 12,3 ile AB-28, yüzde 10,3 ile G. Kore ilk iki sırada 

yer almaktadır. 2013 yılında ülkeler bazında bakıldığında Çin, ithalatının büyük bir 

bölümünü Asya ekonomilerinden yaparken ihracatını ise genelde gelişmiş 

ekonomilere doğru yaptığı görülmektedir. Bu nedenle Çin; ABD ve AB-28 gibi 
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gelişmiş ekonomilere karşı önemli dış fazla verirken Asya ekonomilerine karşı ise dış 

açık vermektedir. Çin’in AB-28 ile ticaretinin daha dengeli olduğu buna karşın 

ABD’ye karşı önemli dış fazla verildiği görülmektedir. 

Grafik 2.4 Çin’in 2013 Yılı Mal Ticaretinin Ülkelere ve Bölgelere Göre Dağılımı 
İhracat                                          (Yüzde)   İthalat                                       (Yüzde) 

 
Kaynak: China Custom Statistic, http://english.customs.gov.cn/newsroom/statistics, 21.09.2014. 

Çin’in dünyanın birçok yerine mal ihraç etmesi ve uzun dönemler yüksek 

seyreden ihracat performansı sayesinde “Made in China” ibaresi evrensel bir nitelik 

kazanmıştır. Dışa açılmanın ilk dönemlerinde emeğe dayalı hafif sanayi ürünleri 

üreten Çin, teknolojik kapasitesini hızla artırarak biyoteknoloji ve bilgisayar 

alanındaki yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde de önemli ilerlemeler 

kaydetmiştir.83  

Bir ülkede üretilen her ürün grubu o ülkenin ekonomik büyümesine aynı oranda 

katkı vermemektedir. Günümüzde bazı ürün gruplarında uzmanlaşma sağlanması, 

diğer ürün gruplarındaki uzmanlaşmaya kıyasla ekonomik büyümeye daha fazla katkı 

sağlamaktadır. Ülkelerin ihraç malları kalitesi mukayesesinde kullanılan “Sofistike” 

kelimesi; karmaşık, kaliteli ve değerli anlamlarını bir arada barındırmaktadır.84 Aynı 

şekilde ülkelerin bazı ürün gruplarında uzmanlaşması daha geniş bir dışsallık 

oluştururken bu tür ürünler daha yüksek sofistikasyona sahip olmaktadır. Günümüzde 

yalnızca imalat sanayi ürünlerinde değil, uluslararası hizmet ticaretinin yaygınlaşmaya 

başlamasıyla birlikte hizmetler sektöründe de yüksek sofistikasyon elde 

                                                 
83 Fishman, Çev: Güneş Tokcan, Nalan Başkal Ünver, 2005:7-8 
84 Hausman ve ark., 2013:1  
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edilebilmektedir.85 Bu şekilde ülkelerin ekonomik gelişimini hızlandıran ihracat 

sofistikasyon düzeyini artıran temel faktörler; beşeri sermayenin kalitesi, uygulanan 

makroekonomi politikalarının etkinliği, teknolojik bilgi kapasitesi ve bu bilgi akışının 

yaygınlığı olarak sıralanmaktadır.86 İhraç malları gruplandırmasında düşük teknolojili 

ürünler tekstil, deri sanayi, mobilyacılık ve plastik ürünler gibi sektörleri kapsarken, 

orta teknolojili ürünler sermayenin ve nitelikli işgücünün biraz daha ön plana çıktığı 

ve genellikle yüksek teknolojili ürünler için ara mal statüsünde kullanılan otomotiv 

ürünleri,  motor ve makine sanayi endüstrisini kapsamaktadır. Yüksek teknolojili 

ürünler ise Ar-Ge ile değişen ve gelişen teknolojilerle üretilen ürün grubunu 

kapsamaktadır. Elektrik ve elektronik ürünleri, telekomünikasyon, uzay teknolojisi, 

tıbbi ilaçlar, sinema teknolojisi gibi ürünler bu grup içerisinde yer almaktadır. İleri ve 

yüksek teknolojili ürünlerin üretimi için gelişmiş teknoloji, kaliteli altyapı, yüksek 

düzeyde uzmanlık gerektiren teknik üretim becerisi ve üretici firmalarla Ar-Ge 

birimleri arasında yakın ve koordineli bir ilişki gerekmektedir.87 

Ricardo Haussman ve Dani Rodrik (2006) ülkelerin ihracat sofistikasyonu 

seviyesinin ölçülmesi ve mukayese edilmesi için ölçüm endeksi (EXPY) 

oluşturmuştur. Hesaplanan ölçüm endeksinde puan düzeyine göre hangi ürün 

gruplarının hangi gelir düzeyindeki ülkeler tarafından ihraç edildiğinin tespit edilerek 

ülkelerin ihracat sofistikasyon düzeyinin hesaplanması amaçlanmıştır. Yapılan ölçüm 

hesaplamasında ülkelerin kişi başına gelir düzeyleri ve ihracat sepetleri arasındaki 

ilişki incelenmiş; yüksek gelir grubundaki ekonomilerin ürettiği mallar içinde yüksek 

teknolojili ürünlerin ağırlıklı olduğu ve dolayısıyla bu ülkelerin ihracatlarının yüksek 

sofistikasyona sahip olduğu belirtilmiştir. Çalışmada Düşük gelirli ekonomiler daha 

çok hammadde ve emek yoğun malları ihraç ederken, yüksek gelirli ekonomiler 

yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yoğunlaştığı belirtilmiş ve sonuç olarak ise 

ülkelerin gelişmişlik ve gelir düzeyleri arttıkça ihracata konu malların kalite ve 

değerinin de beraberinde arttığı vurgulanmıştır.88 Rodrik ve Hausman, ölçüm 

modelinde ülkeler arasında kişi başına gelir düzeyi ile ihracat sofistikasyonu arasında 

                                                 
85 Anand ve ark., 2012:3 
86 Hausman ve ark., 2013:12 
87 Anand ve ark., 2012:7 
88 Hausman ve ark., 2013:2-3 
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ilişki kurmaya çalışmış ve ülkelerin kişi başına gelir düzeyinin ihracat sofistikasyon 

düzeyi ile doğrusal korelasyona sahip olduğu ifade edilmesine karşın Çin, bu tespitin 

dışında bir eğilim göstermiştir.89 1992 yılı verileri üzerinden yapılan gelir düzeyi-ihraç 

ürünleri ölçüm çalışmasında Çin’in, kişi başına gelir bakımından kendinden yaklaşık 

altı kat büyük ülkelerle benzer malları ihraç ettiği tespit edilmiştir.90 Çin’de zamanla 

kişi başına gelir düzeyi ile ihracat kalitesi arasındaki farkın gerilemesine karşın Çin’in 

ihracat yapısı gelişmiş ekonomilerle benzer düzeyde gerçekleşmeye devam 

etmektedir. Bu açıdan Çin, küresel ticarette gelişmekte olan ekonomilerin yanında 

gelişmiş ekonomilerle de rekabet halinde olmuştur.91 

Çin, reform sonrası dönemin ilk zamanlarında mukayeseli üstünlüklerine uygun 

olarak emek yoğun malların ihracatına yoğunlaşırken, sonraki dönemlerde teknoloji 

yoğun ürünlerin ihracatına yoğunlaşmaya başlamıştır. Çin, ihracatta klasik iktisat 

teorilerinin aksine bir eğilim göstermiş ve kişi başına gelir düzeyi bakımından kat kat 

büyük ülkelerle benzer ürünleri ihraç etmeye başlamıştır. Çin gibi emek faktörü yoğun 

olan bir ülkenin normal şartlarda bu tür ürünleri üretmesi ve ihraç etmesi mümkün 

görünmezken küreselleşen dünyanın getirdiği avantajları kullanan Çin, ileri teknolojili 

ürünleri ihraç ederek ülke büyümesine önemli katkılar sağlamıştır.92 

Çin’in ihraç ürünleri özellikle 2000’li yıllarla beraber ileri teknolojili ürünlere 

doğru yönelmiştir. 1986-1995 yılları arasındaki dönemde ülke ekonomisinde emek 

yoğun ürünler yoğunlukla üretilmiş, 1996-2000 yılları arasındaki dönemde ise ulaşım 

ekipmanları ve elektrikli ürünler ihracatta temel ürünler olarak yerini almıştır. 2000 

yılından sonra ise Çin, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatında hızlı bir büyüme 

kaydetmiştir.93 Önceleri Çin’in, sanayileşmiş Asya ekonomileri ile olan 

tamamlayıcılık ilişkisi, gelişen teknoloji ve üretim kapasitesiyle birlikte 

tamamlayıcılıktan ziyade benzer ürünlerde rekabete doğru dönüşmeye başlamıştır.94  

                                                 
89 Jarreau ve Pochet, 2009:7 
90 Rodrik,2006:7 
91 Jarreau ve Pochet, 2009:7 
92 Rodrik, 2006:4-5 
93 Fan ve Ravi, 2013:11 
94Chi, 2013, http://www.rieti.go.jp/en/china/13060502.html, Erişim Tarihi: 09.06.2014 
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Grafik 2.5’te 1995-2013 döneminde UNCTAD tarafından yapılan 

sınıflandırmaya göre Çin’in imalat sanayi ihracatının, toplam mal ihracatı içerisinde 

ürün grubuna göre gelişimi gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, Çin’in ihracat yapısında 

söz konusu dönemde, ekonomik gelişimle beraber hızlı bir değişim gerçekleşmiş ve 

yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payı ve miktarı zaman içerisinde 

artmaya başlamıştır. 1995 yılında 30 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürünlerin 

ihracatı 2013 yılında 791 milyar dolara yükselmiştir. 2000’li yılların başından itibaren 

ise yüksek teknolojili ürünlerin toplam mal ihracatı içerisindeki payının hızla artmaya 

başladığı görülmektedir. 

Grafik 2.5. Mal İhracatı Yapısındaki Gelişim (1995-2013) 

 
Kaynak: UNCTAD Stat, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx, 21.11.2014. 

Çin’in ihraç ürünlerinde ileri teknoloji ürünlerin payının artmasında DYY’ler 

sayesinde ülkeye gelen teknolojinin yerli firmalar tarafından üretimde kullanılmaya 

başlanması etkili olmuştur.95 2000’li yıllar öncesinde yabancı firmalar ileri teknolojili 

ürünlerin ihracatında rol oynamış, zamanla yerli firmalar ise daha düşük teknolojili 

ürünlerin üretiminde ağırlıklı iken oluşturulan ortaklık ve dışsallık sonrasında yerli 

firmalar teknolojik kapasitelerini yükselterek ileri teknolojili ürünlerin ihracatına 

önemli katkılar vermeye başlamıştır.96 Yerli ve yabancı firmalar arasındaki teknolojik 

kapasite makasının daralmaya başlaması, Çin tarafından ihraç edilen mallardan daha 

                                                 
95 Jarreau ve Ponchet, 2009:2 
96 a.g.e.:43 
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yüksek katma değer elde edilmesini ve yabancı firmaların karşısında yerli firmaların 

rekabet gücünün artmasını sağlamıştır. 

IMF, 187 ülke için 1962-2010 dönemini kapsayan ihracat kalite endeksi 

hazırlamıştır. Endeks, her bir ülkenin ihraç mallarının kalite derecesini ve ihracat 

çeşitlendirme düzeyini ölçmeye yaramaktadır. İhracat kalite endeksi, 0 ile 1,2 

aralığında yer alıp endeks değeri ne kadar yüksek olursa ülkenin ihraç malları kalitesi 

de o derece yüksek olmaktadır.97 Grafik 2.6’da 1970-2010 döneminde Çin’le birlikte 

bazı ekonomilerin ihracat kalite endeksindeki değişim gösterilmiştir. Görüldüğü üzere 

Çin 1985 yılından itibaren ihracat ürünleri kalitesinde önemli gelişme göstererek 

Hindistan ve Türkiye’yi geride bırakmayı başarmıştır. Buna karşın Türkiye’nin aynı 

dönem içerisinde endeks değerlerinde kısmen gelişim görülmesine karşın genel olarak 

değerlerin, yatay eğilim gösterdiği görülmektedir. 

Grafik 2.6. İhracat Kalite Endeksi (1970-2010) 

 
Kaynak: IMF Datamapper, http://www.imf.org/external/datamapper/index.php, 13.9.2014. 

Çin’in ihraç mal kalitesindeki artışla birlikte küresel ticarette rekabet ettiği 

ülkeler de değişmeye başlamıştır. UNCTAD’ın, her ülke ikilisi için hazırladığı ticaret 

korelasyon endeksi (trade correlation index) küresel ticaret sisteminde ülkelerin 

birbirleriyle ne yönde bir ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir. Herhangi bir ülke 

                                                 
97 IMF, Technical Appendix for Export Quality Database, http://www.imf.org/external/datamapper/ 
Technical%20Appendix%20for%20Export%20Quality%20database.pdf, Erişim tarihi: 11.06.2014   



46

 
 
 

46 
 

ikilisi için endeks +1 ile -1 arasında bir değer alırken +1’e ne kadar yakınlaşırsa o iki 

ülkenin rekabetçi bir yapıda olduğu, -1’e yakınlaştığı durumda ise iki ülke arasında 

tamamlayıcılık ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Grafik 2.7’de ilk olarak 1995-2012 

döneminde Çin’in seçilmiş bazı ekonomilerle olan ticaret korelasyon endeksi 

gösterilirken ikinci grafikte ise yalnızca 2012 yılındaki endeks değerlerine göre dış 

ticarette seçilmiş ülkelerin Çin’le rekabetçi veya tamamlayıcılık ilişki derecesi 

gösterilmiştir. Görüldüğü üzere Türkiye ve Hindistan’ın, Çin’le ticaret rekabet düzeyi 

diğer ülkelere göre yüksek düzeyde iken Kanada ve Avustralya en yüksek tamamlayıcı 

ülkeler olarak görülmektedir. Almanya’nın endeks değeri 0’a yakın düzeyde 

gerçekleşirken bu durum Almanya’nın dış ticarette Çin’in hem tamamlayıcısı hem de 

rekabetçi ülkesi olduğunu göstermektedir.  

Grafik 2.7. Seçili Ülkelerle Çin’in Ticaret Korelasyon Endeksindeki Gelişim 

 

 
Kaynak: UNCTAD Stat, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx, 21.11.2014. 
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2.3. Çin’in İhracat Başarısının Belirleyicileri 

Çin ekonomisinin katı bir merkezi ekonomik anlayışından daha liberal ve dışa 

açık bir yapıya dönüşümü dış ticarette önemli kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. 36 

yıldan bu yana devam eden reform ve dışa açılma sürecinin başarılı sonuçlar 

vermesinde ülkenin sahip olduğu avantajların doğru şekilde kullanılması ile küresel 

ekonomik gelişmeler ve dinamiklerin yakından takip edilmesi önemli rol oynamıştır. 

Bu bölümde, Çin’in ihracat alanında sağlamış olduğu başarının başlıca belirleyicileri 

olan faktörler incelenmiştir. Bunlar; 

 Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY),  

 Doğrudan Dışarıya Yatırımlar (DDY),  

 Küresel Değer Zincirinin (KDZ) etkin kullanımı,  

 Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) katılım,  

 Düşük kur politikası, 

 Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) şeklinde sıralanmıştır.  

2.3.1. Doğrudan yabancı yatırımlar 

Küreselleşmenin hızlanması ile birlikte 1990’lı yıllardan itibaren Çok Uluslu 

Şirketlerin (ÇUŞ) faaliyet alanlarını genişletmeye başlamasıyla DYY, dünya 

büyümesi ve küresel ticaret gibi diğer uluslararası faaliyetlerden daha hızlı artmaya 

başlamıştır. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren ÇUŞ’lar gelişen iletişim, sermaye 

akımları ve ulaşımla birlikte denizaşırı yatırımlar için önemli pazar analizleri yapmaya 

başlamışlardır. Bu yeni pazar arayışları sonucunda hızla artmaya başlayan DYY 

akımları zamanla hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomiler açısından 

ekonomik ve ihracat büyümesi açısından önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir. 

DYY’lerin ülke ekonomileri açısından öneminin artmaya başlaması sonrasında 

gelişmekte olan birçok ekonomi önemli teşvik paketlerini hayata geçirerek yabancı 

yatırım konusunda rekabet içerisine girmişlerdir.98 

                                                 
98 Zhang, 2011:33 
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Ülkelere yönelen DYY, genel anlamda piyasa odaklı DYY ve ihracat odaklı 

DYY şeklinde sınıflandırılmaktadır. Piyasa odaklı DYY’nin bir ülkede yatırım kararı 

verebilmesinde, ülkenin ekonomik ölçeği ve büyüme performansı dikkate alınırken 

ihracat odaklı DYY’de ise yatırım yapmak isteyen firmaya o ülkenin maliyet avantajı 

sunması etkili olmaktadır. Çin, sahip olduğu geniş nüfus ve hızla artan kişi başına 

GSYH’la birlikte değerlendirildiği zaman piyasa odaklı DYY açısından cazip 

durumda iken aynı zamanda düşük birim emek maliyeti ve artan beşeri sermaye 

sayesinde ihracat odaklı DYY açısından da çekim merkezi olmuştur.99 

2.3.1.1. Çin’de doğrudan yabancı yatırımın önemi 

Çin’de reform sürecinin ilk dönemlerinde verimli işleyen kamu işletmelerinin 

sonrasında zarar etmeye başlaması nedeniyle özelleştirilmeye gidilmesine karşın, ülke 

içerisinde işletmelerin özelleştirme bedellerini karşılayabilecek yeterli sermaye 

birikimi bulunmamaktaydı. Ülkedeki sermaye açığının yanında ekonomik gelişimde 

DYY’lerin önemli etkisinin olacağı düşünülmüş bu nedenle reformların temel 

amaçlarından birisi yabancı yatırımların ülkeye gelmesinin teşvik edilmesi olarak 

belirlenmiştir. Soğuk savaş sonrasında uluslararası ilişkilerin normalleşmeye 

başlaması ve küreselleşmenin hız kazanmasıyla Çin küresel ekonomide hızla artmaya 

başlayan DYY’leri çekmek amacıyla diğer birçok gelişmekte olan ülkeyle rekabet 

içine girmek durumunda kalmıştır.100 Çin’de DYY’lerin üzerinde önemle 

durulmasının sebepleri olarak şunlar sıralanabilir:101 

 Ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi için gerekli olan sermayenin bu yolla 

sağlanacağı düşünülmüştür. 1978 yılında Çin’de kişi başına GSYH 226 dolar 

iken, bankalardaki toplam mevduat miktarı 12,8 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Yerel yatırımcıların gerekli sermaye ihtiyacını yurtiçindeki 

tasarruflardan karşılayamaması ülkenin ekonomik gelişimini sınırlandırmıştır. 

 Ülkeye DYY ile birlikte gelecek olan yabancı teknolojilerin ve gelişmiş 

profesyonel iş yönetimi kapasitesinin yerli firmalar tarafından öğrenilmesi ve 

bunların üretim sürecinde kullanılması amaçlanmıştır. DYY’lerin oluşturduğu 

                                                 
99 OECD, 2000/04:11-13 
100 Zhang, 2011:15 
101 a.g.e.:16-17 
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dışsallık, yerli firmaların teknolojik kapasitesinin artırılması ve bunun sanayi 

üretimine yansıması açısından önemli görülmüştür.  

 DYY, ülkede yeni istihdam alanlarının oluşturulması bakımından önemli 

görülmüştür. 

 Son olarak DYY’nin ülkeye gelmesi Çin’in piyasa odaklı reformları 

sürdürülebilmesi açısından itici güç olarak görülmüştür. DYY, ülkedeki şirket 

ve yatırım alanındaki yeni kanuni düzenlemelerin hızlanmasını sağlamıştır.  

2.3.1.2. Çin’de doğrudan yabancı yatırımın yapısı   

Çin’de DYY’nin yapısı, yabancı yatırımlara yönelik düzenlemelere bağlı olarak 

zaman içerisinde değişkenlik göstermiştir. Çin’deki DYY’ler; sermaye katılımlı 

ortaklık girişimi (equity joint venture), sözleşmeye dayalı ortaklık girişimi (contractual 

joint venture) ve tamamı yabancı yatırımlar (wholly foreign enterprises)  olmak üzere 

genel olarak üç farklı şekilde gerçekleşmiştir: 

(1) Sermaye katılımlı ortaklık girişimi: Sermaye katılımlı ortaklık girişimi 

reformun ilk dönemlerinde uygulanan ve taraflara daha az esneklik sağlayan 

bir ortaklık tipidir. Yabancı ve yerli firmalar arasında yapılan bu ortaklıkta iki 

tarafa sorumluluk yüklenirken işletme faaliyet karları ortakların sermaye 

paylarına göre dağıtılmaktadır.102 Çin, diğer ülkelerden farklı olarak yabancı 

ve yerli firmaların ortaklığı durumunda, yerli firmaların ortaklık payının yüzde 

25’in altında olmamasını şart olarak koşmuş ve bu şekilde yerli firmaların 

gelişimini amaçlamıştır. 1979-1982 döneminde ülkeye yönelen toplam DYY 

içinde bu ortaklık türünün payı yüzde 8,4 düzeyinde gerçekleşirken 1980’lerin 

sonunda bu oran yüzde 60 seviyesine yükselmiştir. 1990 yılından sonra DYY 

politikasının değişmesiyle kademeli olarak gerilemesine karşın 2010 yılında 

bu oran yüzde 32 seviyelerinde gerçekleşmiştir.103 

(2) Sözleşmeye dayalı ortaklık girişimi: Sözleşmeye dayalı ortaklık girişimi, 

resmi bir birliktelikten ziyade belli bir amaca veya projeye yönelik olarak en 

az iki şirketin birlikte çalışması olarak tanımlanmaktadır. Sermaye katılımlı 

                                                 
102 LehmanBrown, http://www.lehmanbrown.com/FAQ/FAQ-FIE/4.htm, Erişim Tarihi: 01.10.2014 
103 Zhang, 2011:17 
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ortaklık girişiminde kar ve zarar ortakların sermaye paylarına göre 

belirlenirken sözleşmeye dayalı ortaklık girişiminde ise taraflar sözleşmede 

belirtilen oranda ve sözleşme süresince kar ve zarara ortak sayılmaktadır.104 

Çin’de sözleşmeye dayalı ortaklık girişimi yerli ve yabancı firmalar arasında 

yaygın olarak yapılırken yabancı şirketler sermaye ve teknoloji, yerli firma ise 

arazi, emek ve hammadde arzını sağlamaktadır. Yabancı şirketlere daha esnek 

hareket alanı sağlamasından ötürü sözleşmeye dayalı ortaklık girişimi ilk 

etapta öncelikli olarak tercih edilmesine karşın ilerleyen yıllarda bu sermaye 

modelinin kullanımı gerilemeye başlamıştır.105 

(3) Tamamı yabancı yatırımlar: Küresel piyasalarda yabancı yatırımların daha 

serbest hale gelmesiyle birlikte 1986 yılında yabancı firmaların Çin’de tek 

başlarına faaliyet göstermesine izin verilmesiyle bu tür DYY’lerde önemli artış 

yaşanmıştır. Bununla birlikte yatırım yapmak isteyen işletmelere üretim 

teknolojisinin Çin’e getirilmesi ile üretimin tamamının veya belli bir kısmının 

ihracata yönelik olması kaydıyla izin verilmiştir. 2000 yılında toplam DYY 

içerisinde tamamı yabancı yatırımın payı yüzde 47,3 iken, 2012 yılında bu oran 

yüzde 77 seviyelerine yükselmiştir.106 

Grafik 2.8’de 2012 yılında ülkeye gelen toplam 111,8 milyar dolar DYY’nin bu 

üç yatırım tipine göre dağılımı pay ve düzey olarak gösterilmiştir. Görüldüğü üzere 

2012 yılında tamamı yabancı yatırımların payı yüzde 77 olarak gerçekleşirken diğer 

ortaklık türlerinin payı görece daha düşük seviyede kalmıştır. 

                                                 
104 Wisegeek, http://www.wisegeek.com/what-is-a-contractual-joint-venture.htm, Erişim Tarihi: 
15.10.2014. 
105 Zhang, 2011:17 
106 Davies, 2013/01:14 
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Grafik 2.8. Çin’de DYY’nin Sermaye Yapılarına Göre Dağılımı (2012)  
  (Milyar dolar, Yüzde) 

 
Kaynak: China Statistical Yearbook 2013, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm, 
17.10.2014  

2.3.1.3. Doğrudan yabancı yatırım politikaları ve gelişimi 

Çin, 1978 yılından itibaren DYY politikasını, değişen küresel ekonomik yapıyla 

paralel olarak kademeli şekilde değiştirmek durumunda kalmıştır. Çin’de değişen 

DYY politikaları aşağıdaki şekilde üç ana aşamada değerlendirilmektedir.107 

 1978-1989 Dönemi: Bu dönem Çin, ilk olarak yabancı yatırımlar için siyasi 

ve yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelmiştir. Aynı zamanda 

DYY’lerden maksimum verimi alabilmek amacıyla sonraki bölümlerde 

ayrıntılı şekilde incelenecek olan özel ekonomik bölgeler oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu bölgeler sayesinde yabancı yatırımcılar daha serbest piyasa 

kuralları altında yatırım yaparken aynı zamanda diğer bölgelere göre daha 

düşük oranda vergiye tabi olmuşlardır. DYY’lere yönelik temel bir takım 

yasal düzenlemelerin yapılmasının ardından 1986 yılında yabancı 

şirketlerin yerli firmalarla ortaklık yapmadan Çin’de yatırım yapmalarına 

izin verilmiştir. 1978-1989 döneminde Çin’e gelen stok DYY miktarı 12 

milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 1990-2001 Dönemi: Bu dönem dünyada küreselleşmenin hızlanmaya 

başlamasıyla gelişmekte olan ülkeler arasında DYY çekme konusunda 

rekabetin arttığı dönem olmuştur. Çin’de önceleri yabancı yatırımcılara 

                                                 
107 Zhang, 2011:19-20 
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kapalı olan enerji, ulaşım ve tarım gibi sektörlere yatırım izni bu dönemde 

verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 1992 yılında devlet başkanının Çin 

ekonomisinin daha da serbest hale dönüşmesi için reformların 

hızlandırılacağı yönünde güçlü beyanda bulunması yatırımcılar açısından 

güvence olarak algılanmıştır.108 Bu dönemde ülkeye DYY girişi hızlanmaya 

başlamış ve 1993 yılından sonra gelişmekte olan ekonomiler arasında 

birinci, küresel düzeyde ise ABD’nin arkasından ikinci en fazla DYY çeken 

ülke haline gelmiştir.  

 2002-2013 Dönemi: Çin’de geçmiş yıllarda teşvik politikaları nedeniyle 

DYY’ler genellikle ülkenin doğu kesimi olan kıyı bölgelerinde yoğunlaşmış 

ve bu durum bölgeler arasında önemli dengesizliklere yol açmıştır. Bu 

nedenle bu dönemde bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına yönelik olarak 

öncelikli olarak batı ve iç bölgelere DYY’lerin çekilmesi ve özellikle 

yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımların teşvik edilmesi 

hedeflenmiştir. 2001 yılında Çin’in DTÖ üyeliği sonrasında hem ticaret hem 

de yabancı yatırımların önündeki bazı yasal engellerin azaltılması veya 

kaldırılması sayesinde yatırım için uygun zemin oluşturulmuştur. 2002 

yılında 52,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen DYY, 2013 yılında 123,9 

milyar dolar seviyesine yükselirken 2014 yılında ise 128 milyar dolar olarak 

gerçekleşmesi beklenmektedir.109 

Günümüzde görüldüğü üzere, Çin’in hedefi salt DYY çekilmesinden ziyade, 

hedeflenen ekonomik dönüşümü sağlamaya yardımcı olacak yüksek teknolojili ve 

yüksek katma değer sağlayacak DYY’lerin teşvikidir . Bunun yanında yabancı 

şirketlerin kar transferini engellemek amacıyla yabancı şirketlere, karlarını Çin’de 

yeniden yatırım olarak değerlendirmeleri durumunda ödemiş oldukları kurumlar 

vergisinin yaklaşık yüzde 40’ını, yüksek teknoloji gerektiren belirlenmiş sektörlerde 

ihracat amaçlı olarak en az beş yıllık faaliyet göstermeleri durumunda ise tamamını 

geri alma imkânları verilmiştir.110 Ayrıca 2008 yılı sonrasında yerli firmaların 

                                                 
108 OECD, 2000/04:4 
109 UNCTAD Stat, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx, Erişim Tarihi: 5.11.2014.  
110 OECD, 2000/04:15 
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gelişimini hızlandırmak amacıyla vergi sistemindeki ikili yapı kaldırılmış, yerli ve 

yabancı firmalara yüzde 25 oranında ortak kurumlar vergisi oranı uygulanmaya 

başlanmıştır.111 

2.3.1.4. Çin’de doğrudan yabancı yatırım akımları ve temel karakteristiği  

Reformlarla birlikte günümüze kadar olan dönemde Çin’e gelen DYY’lerde 

önemli oranda gelişme yaşanmıştır. Grafik 2.9’da 1979-2012 döneminde ülkeye 

yönelen DYY akım miktarı ve dünyadaki toplam DYY içerisindeki pay değişimi 

dönemler itibarıyla üç aşamadan oluşan politika değişimi çerçevesinde gösterilmiştir. 

Birinci dönemi kapsayan 1990 yılı öncesi dönemde uygulanan teşvik politikalarına 

karşın DYY’lerin ülkeye girişi sınırlı düzeyde olmuş ve bu dönemde toplam stok DYY 

miktarı 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İkinci dönemde ise teşvik 

uygulamalarının genişletilmesi sonrasında DYY miktarı hızla artmış ve 1990-2001 

döneminde stok DYY miktarı 378 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde 

Çin’in akım DYY miktarıyla birlikte dünya DYY miktarındaki payı da yükselmiştir. 

Üçüncü dönemde ise DTÖ üyeliği sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde DYY 

miktarında önemli artış yaşanmıştır. 2008 yılında yaşanan küresel kriz yabancı 

yatırımların küresel boyutta ciddi oranda gerilemesine yol açarken Çin bu durumdan 

sınırlı düzeyde etkilenmiştir. Çin’de 2008 yılında yüzde 11,8 artış ile 110,4 milyar 

dolar olarak gerçekleşen DYY 2009 yılında 90 milyar dolara gerilemiştir. Buna karşın 

küresel DYY akımı 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla yüzde 11,5 ve yüzde 32 oranında 

gerilemiştir.112 1979 yılında neredeyse sıfır düzeyinde olan DYY 2012 yılında 121,8 

milyar dolara yükselmiştir. 2013 yılında DYY 123,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşirken, Çin ABD’nin ardından (230 milyar dolar) en fazla DYY çeken 

ekonomi olmuştur.113  

                                                 
111 Zhang, 2011:23 
112 Davies, 2013/01:10 
113 UNCTAD Stat, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx, Erişim Tarihi: 18.11.2015. 
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Grafik 2.9. Çin’e Gelen DYY Miktarı ve Dünya İçindeki Payı (1979-2012) 

 
Kaynak: UNCTAD Stat http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx, 28.10.2014. 

Çin’in DYY alanında göstermiş olduğu başarıda hızla gelişen ekonomik yapı ve 

teşviklerin yanında sahip olduğu geniş Çin diasporası da etkili olmuştur. Yoğun Çinli 

nüfusunun bulunduğu ülkeler olan Hong Kong, Singapur ve Tayvan, Çin’e gelen DYY 

miktarının yarısını karşılamaktadır. Dışa açılmanın ilk zamanlarında dil ve kapalı 

toplum gibi kültürel farklılıklar yabancı yatırımcıların Çin’e gelmesini önemli oranda 

sınırlarken çevre ülkelerdeki vatandaşların Çin’e yatırım yapmasını 

kolaylaştırmıştır.114 1979-1993 döneminde Hong Kong, Tayvan, Makao, Singapur ve 

Tayland gibi Çin’le yakın kültürdeki ülkelerin toplam DYY içerisindeki payları yüzde 

88,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında dil ve kültür etmeninin 

yanında Çinli sermaye sahiplerinin ülkedeki yatırım teşviklerinden faydalanma isteği 

ile ihracatı teşvik amacıyla KİT ve yerli işletmelere ihracattan elde ettikleri kazançların 

bir kısmını yurtdışında tutma imkanı tanınması nedeniyle biriken bu sermayenin Hong 

Kong üzerinden tekrardan ülkeye yatırım olarak geri dönmesi etkili olmuştur.115 Tablo 

2.3’te 1979-2013 döneminde Çin’e gelen stok DYY miktarı ve kaynak ülkelere göre 

payları gösterilmiştir. İlk zamanlarda birkaç ülke üzerinden gelen DYY zamanla 

çeşitlenmeye başlamıştır. 1979-1993 döneminde toplam DYY içindeki payı yüzde 72 

olan Hong Kong’un 1979-2013 dönemindeki payı yüzde 47’ye gerilemiştir. 

                                                 
114 Tseng ve Zebregs, 2002\03:17 
115 Sönmez, 2003:304 
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Tablo 2.3. 1979-2013 Döneminde Çin’e Gelen DYY’lerin Ülkelere Göre Dağılımı  
       (Milyar dolar, Yüzde pay) 

 
Kaynak: Çin Ticaret Bakanlığı, http://english.mofcom.gov.cn/, 18.10.2014 ve Chinese Statistical 
Yearbook 2014, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm, 18.10.2014 

Grafik 2.10’da 2012 yılında Çin’e gelen DYY’lerin sektörel dağılımı gösterilmiş 

ve en fazla yatırım yaklaşık yüzde 70 ile imalat ve emlak sektörüne yapılmıştır. Bu 

dönemde imalat sanayine kıyasla daha az gelişen hizmetler sektöründe yabancı 

yatırımın arttığı görülmektedir. Kademeli olarak yatırımlara açılmaya başlanan 

finansal hizmetler sektörünün 2012 yılı payı yüzde 9,2 olarak gerçekleşmiştir. 2000 

yılı sonrasında yüksek teknoloji yoğun sektör yatırımın teşvik edilmeye başlanmasıyla 

teknoloji yoğun sektörlere yapılan yatırımlar, toplam imalat sanayine yapılan 

yatırımların yüzde 50’sine yaklaşmıştır.116 Son 30-35 yıllık dönemde kaydedilen 

yüksek büyüme neticesinde artmaya başlayan orta sınıf sayesinde ülkeye gelen 

DYY’ler yalnızca ihracat amaçlı değil, aynı zamanda genişleyen iç piyasaya yönelik 

üretim amacıyla gelmeye başlamıştır.117 

                                                 
116 Zhang, 2011:25 
117 Davies, 2013/01:7 
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Grafik 2.10. 2012 yılı DYY’lerin Sektörel Dağılımı 
               (Milyar dolar, Yüzde) 

 
Kaynak: China Statistical Yearbook, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm, 18.10.2014  
2.3.1.5. DYY’lerin Çin ihracatına etkisi 

Çin’de DYY’ler, ülkenin 1979-2013 döneminde yıllık ortalama yüzde 9,5 gibi 

yüksek bir oranda büyüme kaydetmesinde önemli katkılar sağlamıştır.118 DYY’ler, 

Çin’de özellikle TFV düzeyinin artmasında etkili olmuş ve bu sayede gerek ihracat 

gerekse de büyüme potansiyelinin artmasını sağlamıştır. DYY’ler, Çin’de 1990’lı 

yıllarda TFV’nin her yıl yüzde 2,5 oranında artmasını sağlarken bu oran kıyı 

bölgelerinde daha fazla gerçekleşmiştir. DYY’ler 1990’lı yıllarda kümülatif olarak  

ülkenin potansiyel büyümesine 3 puan katkı sağlamıştır.119 Grafik 2.11’de 2000’li 

yıllarla birlikte hızla yükselen dış ticaret hacminde yabancı yatırımların önemli katkısı 

olduğu görülmektedir. 1986 yılında Çin’in toplam ticaret hacmi 73,8 milyar dolar olup 

söz konusu tutarın yaklaşık yüzde 4’ü yabancı yatırım kaynaklı iken 2012 yılındaki bu 

oran yüzde 49’a yükselmiştir. İlk zamanlar emek yoğun malların üretimine katılan 

yabancı yatırımcılar ekonomik yapının gelişmesiyle birlikte yüksek teknolojili 

ürünlerin ihracatında da önemli roller üstlenmeye başlamıştır. Yüksek teknolojili 

ürünlerin ihracatında DYY payı 2002 yılında yüzde 79 iken 2010 yılında bu oran 

yüzde 82’ye yükselmiştir. Aynı dönem içerisinde tamamen yabancı sermayeli 

firmaların yüksek teknolojili ürünlerin ihracatındaki payı yüzde 55’den yüzde 67 

seviyesine yükselmiştir.120  

                                                 
118 China National Statistic Bureau, http://www.stats.gov.cn/english/, Erişim Tarihi: 18.10.2014  
119 Tseng ve Zebregs, 2002\03:19 
120 Morrison, 2014:10-11 
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Grafik 2.11. 1986-2012 Döneminde DYY’lerin Dış Ticaret Hacmi İçindeki Payı 
              (Yüzde) 

 
Kaynak: China Statistical Yearbooks 1987-2013, http://tongji.cnki.net/overseas/brief/result.aspx, 
20.10.2015. 

DYY sonucunda ülkeye gelen yeni üretim teknolojisi ve yönetişim kabiliyetleri 

yerel firmaların üretim ve teknik kapasitelerinin gelişimine ciddi katkı sağlamıştır. 

Yabancı firmalar Çin’de üretim süreçlerinde yüksek teknoloji ve yüksek beşeri 

sermaye kullanırken yerli firmalar zamanla bu firmalara yakınsamaya başlamıştır. Bu 

durumun yaşanmasında kısa zamanda hızla ülkeye giren yabancı firmalarda 

sermayenin marjinal verimliliğinin yavaşlaması ve yerli firmaların yapılan ortaklıklar 

sonucu rekabet güçlerini geliştirmeleri etkili olmuştur.121 Yabancı teknolojinin ithal 

edilmesi, yerli firmaların yapısının güçlenmesini ve yurtiçi arz zincirinin oluşumunu 

hızlandırırken uluslararası firmalarla etkileşim halinde olan yerli firmaların üretim 

kapasitelerini geliştirmeleri ülke ihracatının artmasına ciddi katkı sağlamıştır.122  

Sonuç olarak; Çin’de dışa açılma süreciyle beraber DYY’lerin ülkeye 

çekilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapılmış ve bunun sonucunda DYY’ler 

beklentilerin de ötesinde artış göstermiştir. Gelen yabancı yatırımlar, Çin’de önceleri 

geleneksel ürün ağırlıklı olan imalat sanayiinin modernleşmesini sağlarken aynı 

zamanda küresel piyasada ülkenin rekabetçiliğini de artırmıştır.123 Önceleri maliyet 

                                                 
121 OECD, 2000/04:30 
122 McKinsey, 2003:317 
123 OECD, 2000/04:37 
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avantajından faydalanarak ihracata dönük üretim amacıyla gelen DYY’ler gelişen 

ekonomiyle beraber yerel piyasa odaklı yapıya bürünmeye başlamıştır.124 Bununla 

beraber yerli firmaların yabancı firmalardan elde ettiği deneyimlerle ekonomiye 

dinamizm katmaya başlaması ve yabancı firmalardan daha hızlı büyümeye başlamaları 

neticesinde DYY’lerin ekonomiye marjinal katkısı nisbi olarak azalmaya başlamıştır. 

Bu nedenle merkezi hükümetin bundan sonraki süreçte temel hedefi; ülkeye gelen 

DYY miktarını artırmaktan ziyade yatırımların niteliğini artırmak ve bu sayede yüksek 

teknolojili imalat sanayi ile modern bir hizmetler sektörü hedeflerine ulaşmaktır.125 

2.3.2. Dışarıya doğrudan yatırımların yönetimi ve ihracata etkisi 

Bir ülkenin küresel ekonomideki ağırlığı ile dış dünyaya yapmış olduğu sermaye 

ihracı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin 19. yüzyılın ortalarında o 

dönemin en büyük ekonomisi ve sermaye ihracatçısı olan İngiltere , İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında küresel ekonomide İngiltere’nin yerini ABD almış olup hali hazırda 

dünyanın en büyük sermaye ihracatçı ülkesi haline gelmiştir.126 Çin, yüksek oranda 

ihracat kazanımları elde etmesi sonrasında ciddi döviz birikimi sağlarken, DYY 

sayesinde modern üretim bilgisi ve yeni piyasalara giriş imkanı elde etmiştir. 2000’li 

yılların başından itibaren Çin artık rolleri değiştirmeye başlamış ve elde ettiği sermaye 

birikimi ve deneyimle dış piyasalara yatırım yapmaya başlamıştır.127  

DDY’nin 2000’li yılların başından itibaren artmaya başlamasının arka planında 

iki önemli gelişme yer almıştır. İlki Çin’in DTÖ üyeliğinin getirdiği yükümlülükler 

çerçevesinde bazı değişiklikler yapması ve ikinci olarak ise Çinli yatırımcılar için 

belirlenen “Dışa Açılın” (Go Global) politikasının resmi bir politik hedef olarak 10. 

(2001-2005) Kalkınma Planında yer alması olmuştur.128 10. Planda yerli yatırımcıların 

dışa açılımının teşvik edilmesi beklenen sonucu vermesiyle 11. (2006-2010) ve 12. 

(2011-2015) Kalkınma Planlarında da bu konu öncelikler arasında yer almıştır.129 

Grafik 2.12’de 10. Kalkınma Planıyla ivme kazanmaya başlayan DDY politikalarının 

                                                 
124 Zhang, 2011:33 
125 Davies, 2013/01:23 
126 Sezen, 2011:996 
127 a.g.e. 2011:1020 
128 OECD, 2008:69 
129 OECD, 2012a:35 
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etkisi görülmektedir. Yerli yatırımcıların dışa açılmalarını teşvik politikaları ile 

birlikte 1982-2012 döneminde ülkenin DDY miktarları hızla artmaya başlamıştır.  

Grafik 2.12. Dışa Açılma (Go Global) Politikasının DDY’ye Yansıması 

 
Kaynak: UNCTAD Stat http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx, 28.10.2014. 

2014 yılı Eylül ayında Çin Ticaret Bakanlığı (Ministry of Commerce People’s 

Republic of China, MOFCOM) tarafından yayınlanan istatistiki veri bülteni baz 

alınarak 2013 yılında DYY’lerin hangi ülke ve sektörlere yöneldiği Grafik 2.13’te 

gösterilmiş ve yatırımların yarısından fazlasının yöneldiği Hong Kong ekonomisi 

dışarıda tutulmuştur. MOFCOM verilerine göre 2013 yılında DDY yatırımları 107,8 

milyar dolar ile bir önceki yıla göre yüzde 14,8 oranında artarak şimdiye kadar olan 

en yüksek düzeye ulaşmıştır. Yurtdışındaki toplam 25400 iştirakle birlikte stok DDY 

miktarı 660 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. 2013 yılında yatırımların en çok 

yöneldiği bölge Asya ekonomileri olurken AB-28’e yatırımlar 2012 yılına göre yüzde 

15,4 azalarak 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Latin Amerika Bölgesi’ne 

yatırımlar ise 2013 yılında, yüzde 132, Okyanusya Bölgesine yüzde 51,6, Afrika 

Bölgesine yüzde 33,9 ve Asya Bölgesine yüzde 16,7 artış kaydetmiştir. DDY’lerin 

yaklaşık olarak yüzde 80’i; leasing hizmetleri, finans, madencilik, perakende sektörü 

ve imalat sanayi gibi beş temel alanda yoğunlaşmıştır. Bu beş sektörün stok DDY 

içerisindeki payı yüzde 83 ile yaklaşık olarak 548,6 milyar dolar seviyesinde 

gerçekleşmiştir.130  

                                                 
130 Çin Ticaret Bakanlığı, http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/ 
201409/20140900727958.shtml, Erişim Tarihi: 04.02.2015 
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Grafik 2.13. DDY’nin Ülkelere ve Sektörlere Göre Dağılımı (Hong Kong hariç, 
2013)  

    (Milyar dolar) 

 
Kaynak: Çin Ticaret Bakanlığı, http://english.mofcom.gov.cn/, 23.10.2015.  

Çin’in yurtdışındaki örgütlenme ağının genişliği, dış yatırımlara ve yeni 

pazarlara ne kadar önem verdiğinin göstergesi olarak görülmektedir. Çin Ticaret 

Bakanlığının açtığı dış temsilcilikler dünyanın hemen her ülkesinde yer alırken 

bunların bir kısmı çok küçük ve ekonomik yönden geri kalmış ülkelerde yer 

almaktadır.131 Çin’in DDY yapısı ekonomik bölgelere ve sektörlere göre değişkenlik 

göstermektedir. Örneğin Ortadoğu ve Afrika’da yapılan yatırımlar genellikle doğal 

kaynakların kullanımı ve işlenmesine yönelik olurken, imalat sektörüne yönelik 

yatırımlar Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya bölgeleri, ileri müşteri hizmetleri, 

bilgi teknolojileri ve ağlarına yönelik yatırımlar ise Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 

bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu yatırımlar sayesinde ülkenin yeni teknolojik 

kapasitesinin daha da genişletilmesi, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve 

sonrasında bunların pazarlanması ile doğal kaynaklara erişimde güvenliğin sağlanması 

amaçlanmıştır.132 Genel olarak Çin’de DDY’lerin temel hedefleri şunlardır:133 

 Gelişen ekonomiyle beraber azalan yurtiçi kaynakların yetersizliği 

nedeniyle yeni doğal kaynaklara erişim, 

                                                 
131 Sezen, 2011:998 
132 Thomsen, 2008:7-8  
133 OECD, 2008:93-99 
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Grafik 2.13. DDY’nin Ülkelere ve Sektörlere Göre Dağılımı (Hong Kong hariç, 
2013)  

    (Milyar dolar) 

 
Kaynak: Çin Ticaret Bakanlığı, http://english.mofcom.gov.cn/, 23.10.2015.  
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131 Sezen, 2011:998 
132 Thomsen, 2008:7-8  
133 OECD, 2008:93-99 
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 Karşılaştırmalı üstünlüklerin kullanılarak yabancı ülkelerde iş hacimlerinin 

genişletilmesi ve yeni üretim ve pazar piyasalarının araştırılması, 

 İleri teknoloji, marka isimler, müşteri dağıtım ağı gibi stratejik varlıkların 

araştırılması geliştirilmesi, 

 Yatırımların ve yatırım alanlarının yeni ekonomik koşullara göre 

çeşitlendirilmesi, 

 Üretimde verimliliği artırmaya yönelik yatırımlar olarak sıralanabilir.  

Çin’de dışarıya yapılacak finansal olmayan yatırımlarda ana yönlendirici 

kurumlar Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (UKRK) ve Çin Ticaret 

Bakanlığıdır. UKRK hem dışardan ülkeye gelen yabancı yatırımlarda hem de ülkeden 

yurtdışına yapılacak yatırımlarda yetkili olan ve bu alanda politika ve strateji 

geliştirilmesinden sorumlu olan kurumdur. UKRK büyük oranda yabancı döviz 

gerektiren dış yatırım projelerinin; sanayi politikalarına uygunluğu, yatırımcıların 

yapılacak projeyi yürütme kapasitesi ve ulusal kalkınma açısından katkısı yönünden 

inceleme ve uygulamasını yapmaktadır. Ticaret Bakanlığı ise dış yatırımlara ilişkin 

özel politikalar geliştirmek, rehberlik etmek ve UKRK’nın yetkisi dışındaki yatırımları 

incelemek ve onaylamak ile sorumlu bir kurumdur. Temel politika ve uygulama 

açısından bu iki kurum sorumlu olmakla beraber dış yatırımların yönetilmesinde 

yapılacak yatırımların türüne bağlı olarak birçok kuruluş süreç içerisine dahil 

edilmektedir.134 Yurtiçindeki ekonomik faaliyetlerde devletin ağırlığının yüksek 

olmasına karşın DDY’lerde devletin rolü düzenleyici, denetleyici ve finansman 

sağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Yatırımlar genellikle özel girişimciler tarafından 

yapılmakla birlikte stratejik ve yüksek maliyetli yatırımlar doğrudan devlet işletmeleri 

tarafından yapılmaktadır. 

DDY’ler temel olarak Çin ihracatının genişletilmesine yönelik bir araç olarak 

kullanılmıştır. Çin bu yolla küresel piyasalarda Çin menşeli ürünlere olan olumsuz 

algıyı değiştirme, rekabet gücünü artırma ve yeni veya hazır pazarlar elde etme 

amaçlarına yönelik olarak yüksek ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin ihracatını 

                                                 
134 Çin Ticaret Bakanlığı, http://english.mofcom.gov.cn/column/mission2010.shtml Erişim Tarihi: 
20.06.2014,   



62

 
 
 

62 
 

geliştirme, küresel düzeyde bilenen markaları satın alma veya birleşme yoluyla 

millileştirme hedeflerini gerçekleştirmeyi düşünmüştür.135 2000 yılından itibaren 

Afrika’ya yapılan yatırımlarını artıran Çin aynı zamanda bu bölgede yatırım ve ticareti 

geliştirme merkezleri de kurmuştur. Çinli firmaların son dönemde artan DDY 

sayesinde Afrika’daki yerel piyasalara rahat giriş imkânı bulmaları bu bölgeye yapılan 

ihracatın artmasını sağlamıştır.136 DDY haricinde Çin’in siyasi ve ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi amacıyla gelişmekte olan ekonomilere yönelik olarak uygulamış olduğu 

resmi yardım programları da ihracat büyümesine katkı sağlamaktadır. Çin İthalat ve 

İhracat Bankası, gelişmekte olan ekonomilere açtığı kredilere; proje yüklenicisinin 

Çinli şirketler arasından seçilmesi, projede gerekli donanımların, hizmetlerin Çin’den 

ithal edilmesi veya bunun en az yüzde 50 seviyesinde olması gibi koşullar dahil 

edilerek sağlanan finansman kolaylığı sayesinde ülkedeki üretimin bir kısmını ihraç 

edebilmektedir.137 

2.3.3. Dünya Ticaret Örgütü üyeliği 

Eski adıyla GATT olan ve günümüzde DTÖ olarak bilinen örgütün temel görevi; 

üye ülkeler arası dış ticaret kurallarının belirlenmesidir. DTÖ bünyesinde yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde, üye ülkeler arasındaki mal ve hizmet üreticileri ile bunları 

ithal veya ihraç eden ülkelerin haklarının korunması esas alınmıştır. Bunun yanında 

üye ülke, diğer üye ülkelerden herhangi birine verilmiş olan ayrıcalıklardan benzer 

şekilde yararlanmasıyla birlikte iç piyasasını DTÖ kurallarına göre düzenlemek 

zorundadır.138 

DTÖ’nün genel olarak küresel ticaret içerisindeki aktif rolünün geniş olması 

nedeniyle Çin, ekonomisini küresel piyasalara daha fazla entegre edebilmek adına 

1986 yılında DTÖ’ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve 15 yıl boyunca süren 

müzakereler neticesinde 11 Aralık 2001 tarihinde DTÖ’ye 143. üye olarak kabul 

edilmiştir. Üyelikle birlikte dış ticarette serbest piyasa koşullarının sağlanması 

amacıyla Çin’e karşı geniş bir yükümlülük listesi oluşturulmuştur. DTÖ üyeliğinin 

Çin’de hedeflenen reform ve kalkınma süreçlerini hızlandıracağı inancıyla verilen 

                                                 
135 Sezen, 2011:1002-1003 
136 Gu, 2009:14-15 
137 Sezen, 2011:999 
138 DEİK, 2004:4 
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yükümlülüklerin uygulanılmasında istekli olunmuş ve önemli bir kısmı hayata 

geçirilmiştir.139 

2.3.3.1. DTÖ üyeliği kapsamında yapılan taahhütler 

Çin zaten üyelik öncesi dönem olan 1990’lı yıllardan itibaren ithalat tarifelerini 

kademeli olarak indirmeye başlamıştır. İmalat sanayinde ortalama ithalat tarifesi 1992 

yılında yüzde 46,5 iken bu oran 1998 yılında yüzde 18,5 seviyesine düşürülmüştür.140 

İthalat tarifelerindeki düşüşler, 1960-1980 döneminde büyük gelişim gösteren Japonya 

ve G. Kore gibi ekonomilerinin bu alandaki adımlarının takip edilmesi sonucu 

uygulanmıştır. Buna ilaveten DTÖ sonrasında uygulanan taahhütler, reformların 

hızlandırılmasını ve konsolide edilmesini sağlamıştır.141 DTÖ üyeliği kapsamında 

Çin’den istenen taahhütler özetle şu şekilde sıralanmıştır.142 

 DTÖ’ye üye tüm ülkelere benzer muamele uygulanacaktır. 

 İç piyasaya ve ihracata yönelik farklı fiyat uygulaması olan ikili fiyat sistemi 

kaldırılacaktır. 

 Üyeliğin kabulüyle beraber üç yıl içerisinde bazı istisnalar haricinde tüm 

ürünlerin ticaretinin yapılmasına izin verilecektir. 

 Tütün, tahıl, nadir metaller gibi alanlarda devlet tekeli devam ederken geri 

kalan alanlarda yabancı yatırıma izin verilecektir. 

 İthal mallar üzerinden alınan vergi tarifelerindeki indirimler belli takvime 

bağlanmış olup önemli bir kısmının 2004 yılı sonuna kadar, geri kalan 

kısımların ise 2010 yılına kadar tamamlanması istenmiştir. Tarım ve imalat 

sanayi ürünlerinden alınan verginin sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 8,5 

seviyesine kadar indirilmesi istenmiştir. 

                                                 
139 China’s Economy and the WTO, The Economist, http://www.economist.com/node/21541448 
Erişim Tarihi: 22.10.2014 
140 Rumbaugh ve Blancher, 2004:3 
141 Sally, 2011:4 
142 DEİK, 2004:5 
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 Üyeliği takip eden 12 yıl içerisinde Çin menşeli ürünlerden dolayı üye 

ülkelerden herhangi birinin iç pazarının zarar görmesi durumunda DTÖ 

tarafından o ülkeye özel koruma tedbirleri uygulanabilecektir. 

 Tarım sektöründe yabancı yatırımlara izin verilmesi istenirken, aynı 

zamanda tarım ürünlerinde uygulanan ihracat sübvansiyonları kaldırılması 

talep edilmiştir. 

 2005 yılıyla beraber Çin’in tekstil ürünlerine karşı üye ülkeler tarafından 

konulan kotalar kaldırılacak, buna karşın 2008 yılının sonuna kadar üye 

ülkelerin iç pazarlarının zarar görmesi durumunda zarar gören ülkenin ek 

tedbir alma hakkı olacaktır. 

 Hizmetler sektöründe de önemli yükümlülükler verilmiştir. Üyeliğin ilk 

dönemlerinde telekomünikasyon hizmetlerinde yabancı yatırımcıların yerli 

firmalarla ortaklık kurabilmesine izin verilecek buna karşın ortaklık payı 

yüzde 25’i geçemeyecektir. Beş yıl içerisinde ise bu ortaklık payı yüzde 49 

seviyesine yükseltilebilecektir. Sigortacılık alanında ise üyeliği takip eden 

iki yıl içerisinde tamamı yabancı olan firmaların faaliyet göstermesine izin 

verilecektir.  

Çin, DTÖ tarafından verilen yükümlülüklerin önemli bir kısmını hayata 

geçirirken 2005 yılına kadar belirlenen süre zarfında ithalat kotalarını ve tarım dahil 

olmak üzere ihracat sübvansiyonlarını belli oranda kaldırmış ve DTÖ yükümlülükleri 

kapsamında yaklaşık olarak 1416 ulusal ticaret standardı değiştirilmiştir.143 Çin’de 

tarife ve tarife dışı engellerin düşürülmesi yabancı işletmelerin ülke piyasasına girişini 

kolaylaştırırken telekomünikasyon, finansal hizmetler ve sigorta gibi yeni nesil hizmet 

sektörlerinde yapılan düzenlemeler sonrasında yabancı yatırımcılara kademeli olarak 

izin verilmiştir.144  

                                                 
143 Sally, 2011:6 
144 Rumbaugh ve Blancher, 2004:3 
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143 Sally, 2011:6 
144 Rumbaugh ve Blancher, 2004:3 
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2.3.3.2. Çin’in DTÖ üyeliğinin ihracata yansıması 

2001 yılı Aralık ayındaki DTÖ üyeliği Çin’in ekonomik gelişim tarihi açısından 

çok önemli bir milat olarak görülmüştür.145 DTÖ üyeliği, Çin’i dışa daha açık ve 

yatırım açısından daha güvenilir bir ülke haline getirirken tarifelerin düşürülmesi ve 

yabancı işletmelerin iç piyasada aktif olmaya başlaması yerli işletmeler açısından 

rekabet baskısı oluşturmuştur. Oluşan bu rekabet ortamı ürün fiyatlarını geriletirken 

aynı zamanda ürün kalitesini de artırmıştır.146 Çin’in DTÖ üyeliği, hem Çin hem de 

diğer üye ülkeler açısından iki taraflı kazançların olduğu kazan-kazan durumunu 

sağlamıştır. Üyelik sonrasında Çin’in küresel piyasalara daha rahat erişimi üye 

ülkelerin ticaret ve ekonomik gelişimini de beraberinde hızlandırmıştır.147  

DTÖ üyeliği aynı zamanda Çin’in büyüme potansiyelini yükseltmiştir. Çin resmi 

verilerine göre 2001-2013 dönemi büyüme ortalaması yaklaşık yüzde 10,3 olarak 

gerçekleşirken, Çin bu sürede dünyanın en büyük altıncı ekonomisinden en büyük 

ikinci ekonomisi haline gelmiştir. Üyelik sonrasında Çin’in dolar bazında GSYH’si 

dört kattan, ihracatı ise beş kattan fazla artmıştır.148 İthalat tarifelerinin önemli oranda 

düşürülmesi Çin ithalatını hızlandırırken aynı zamanda Çin ürünlerine yönelik üye 

ülkeler tarafından bazı engellerin kaldırılması, düşük maliyetle üretilen malların yeni 

pazarlarda satılmasını hızlandırırken Çin’in ihracatını ciddi oranda artırmıştır. 2001 

yılındaki üyelik sonrasında yeni pazarların açılmasıyla ihracatın önemli bir kısmının 

yapıldığı ülke ve bölgeler olan ABD’ye, AB-28’e ve Japonya’ya gerçekleşen ihracat 

yaklaşık olarak yüzde 10 gerilemiştir.149 Dış ticaret ve özellikle ihracat hacminin 

artmasının yanında ihracat yapılan ülkelerin ağırlığının dengeli hale gelmeye 

başlaması ve ihracatta bazı ülkelere olan bağımlılığın azalması önemli görülmüştür. 

Ayrıca DTÖ üyeliği sonrasında üretilen malların denizaşırı piyasalara daha rahat 

girebilme imkânı elde etmesi yerli firmaları da ihracata dönük üretim yapmaları 

konusunda motive etmiştir.150 Grafik 2.14’de görüldüğü üzere Çin’in üyelik 

                                                 
145 Singh, 2011:21 
146 Chow, 2001:2 
147 Sun, 2011:29 
148 China’s Economy and the WTO,  The Economist, http://www.economist.com/node/21541448 
Erişim Tarihi: 22.10.2014 
149 Singh, 2011:21 
150 Chunlai, 2006:225  
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sonrasında dış ticareti hızla artarken ihracatın daha hızlı artmasıyla dış ticaret fazlası 

zamanla genişlemiştir. 

Grafik 2.14. DTÖ Üyeliği Sonrası Mal Ticaretindeki Gelişme (2001-2013)  
    (Milyar dolar) 

 
Kaynak: IMF-IFS Yearbook, http://data.imf.org/?sk=5DABAFF2-C5AD-4D27-A175-
1253419C02D1, 26.11.2014.  

Çin’in DTÖ üyeliği, ülkenin ihracatının artmasına katkı sağlarken tekstil sektörü 

ihracatına özellikle ivme kazandırmıştır. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Çin’in emek 

yoğun ürünlerine karşı diğer ülkelerin almış olduğu tedbirlerin yumuşatılması tekstil 

başta olmak üzere Çin ürünlerinin yabancı piyasalara daha rahat giriş imkânı elde 

etmesini sağlamıştır.151 Çin ürünlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması sonrasında 

Çin’le birlikte ortak pazarlara benzer ürünleri ihracat eden ülkeler Çin’le fiyat-maliyet 

rekabetine girmek durumunda kalmış ve Çin’le rekabet edemeyen ülkeler pazar 

paylarını kaybetmeye başlamışlardır.152 Türkiye’nin önemli tekstil üreticisi ülkelerden 

birisi olmasından dolayı Çin’in DTÖ üyeliğinin Türkiye’nin tekstil ihracatına etkisinin 

görülmesi amacıyla Grafik 2.15’te 1980-2013 döneminde ve özellikle 2001 üyelik 

sonrası dönemde Çin ve Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ihracat performansı 

gösterilmiştir. İki ülkenin 1980 yılında tekstil sektörü ihracatında benzer seviyelerde 

olmalarına karşın Türkiye’nin Çin’le olan ihracat makası özellikle DTÖ üyeliği 

sonrasında ciddi oranda açılmaya başlamıştır. İkinci grafikte ise üyelik sonrası 

dönemde Çin ve Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil ürünleri ihracatı ve bunun toplam 

                                                 
151 Mangır, 2012:138 
152 Saraçoğlu, 2008:12 
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ihracat içerisindeki yüzde payları gösterilmiştir. Çin’in hazır giyim ve tekstil ürünleri 

ihracatının DTÖ sonrasında önemli oranda artmasına karşılık toplam ihracat 

içerisindeki payının kademeli olarak azalması sanayi üretiminde tekstil dışındaki diğer 

sektör ihracatında önemli artışlar olduğunu göstermektedir. Çin’in aksine Türkiye ise 

bu dönemde tekstil ve hazır giyim ihracatını yeterli oranda artıramazken buna karşılık 

toplam ihracat içerisindeki payı 2005 yılına kadar düzenli olarak azalmış olsa da 

sonraki yıllarda yatay seyretmiştir. 2001-2013 dönemde Çin’in hazır giyim ve tekstil 

ihracatı 53,5 milyar dolardan 284 milyar dolara yükselirken toplam içerisindeki payı 

yüzde 20,1’den yüzde 12,8’e gerilemiştir. Aynı dönemde Türkiye’nin hazır giyim ve 

tekstil ihracatı 10,6 milyar dolardan 27,6 milyar dolara yükselirken toplam içerisindeki 

payı yüzde 41,5’den yüzde 23,9’a gerilemiştir. 

Grafik 2.15. Çin ve Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Ürünleri İhracatı ve DTÖ 
Sonrası Toplam İhracat İçerisindeki Pay Değişimi 

 

 
Kaynak: DTÖ, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E, 23.11.2014. 
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Tekstil ve hazır giyim gibi Türkiye’nin Çin’le rekabet içerisinde olduğu bir diğer 

sektör olan tarım ürünleri ihracatında da benzer eğilim görülmüştür. Benzer şekilde 

Grafik 2.16’da 1980-2013 döneminde iki ülkenin tarım ürünleri ihracatındaki gelişim 

gösterilmiştir. Çin’in DTÖ üyeliği sonrasında tarım ürünleri ihracatı hızla genişlerken 

Türkiye’nin ihracatı kademeli fakat sınırlı şekilde artmıştır. 

Grafik 2.16. Çin ve Türkiye Tarım Ürünleri İhracatı Performansı  
   (Milyar dolar) 

 
Kaynak: DTÖ, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E, 23.11.2014.  

DTÖ üyeliği, Çin’in yalnızca ihracat hacmini artırmamış aynı zamanda küresel 

ticarete daha fazla entegrasyonunu ve ürettiği ucuz mallar nedeniyle küresel 

enflasyonun uzun süre düşük kalmasını da sağlamıştır. DTÖ üyeliğinin ilk yıllarında 

yeterli ağırlığı bulunmayan Çin, günümüzde uluslararası kurum ve kuruluşlarda 

ağırlığını giderek artırmaya başlamıştır. Çin sağlamış olduğu ekonomik gelişimle 

birlikte, BRICS içerisinde GSYH’nin yüzde 60’nı, yabancı rezervler ve ihracatının ise 

üçte ikisini oluşturan ülke haline gelmiştir. Bu dönüşümle beraber DTÖ üyeliğinin ilk 

zamanlarında fiyat kabul edici olan Çin günümüzde uluslararası ticaret sistemini ve 

fiyatlarını etkileyen bir konuma yükselmiştir.153 

                                                 
153 Sally, 2011:3 
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2.3.4. Kur politikası 

2.3.4.1. Çin’in kur politikalarına genel bakış 

Çin’in uygulamış olduğu kur politikası uzun dönemden bu yana küresel 

piyasalarda tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Reformlar sonrasında 

ekonomik sistemin daha fazla serbest hale gelmesiyle birlikte Çin’in kur politikası da 

zaman içerisinde nisbi olarak piyasa odaklı bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Bununla 

beraber bu dönüşüm; sermaye akımlarının kontrolü, uluslararası rekabetin 

güçlendirilmesi ve iç piyasadaki bazı sektörlerin bu süreçten zarar görmemesi 

amacıyla kademeli olarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.154 Çin’in Renminbi 

(RMB)155 politikasındaki dönüşüm 1994 öncesi, 1994-2005 dönemi ve 2005 sonrası 

olmak üzere üç aşamada değerlendirilebilir. 

1994 yılına kadar olan süreçte ülkede ikili kur sistemi uygulanmıştır. Çin’deki 

ikili kur sistemi; hükümet tarafından belirlenmiş sabit bir kur oranı ve biraz daha 

serbest piyasa odaklı olarak ihracatçı ve ithalatçı işletmeler tarafından kullanılmak 

üzere takas piyasasında (swap market) belirlenen oran olmak üzere kurların iki farklı 

parite üzerinden uygulanmasıdır. Bu iki kur oranı zaman içerisinde önemli oranda 

birbirinden farklı eğilim göstermiş 1993 yılında hükümet tarafından kullanılan 

RMB/ABD doları paritesi 5,77 iken, takas piyasasında oluşan parite 8,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Kur oranlarının bu şekilde ayrışmasında döviz ithalatının kontrol 

edilmesi amacıyla dövize erişimin yüksek oranda sınırlandırılması156 sonucu oluşan 

karaborsa etkili olmuştur.157 

1994 yılında döviz piyasasında uygulanan ikili kur sistemi kaldırılmış ve parite 

8,7 düzeyinde tutulmaya çalışılmıştır. Sonrasında paritenin 1997 yılına kadar 8,28’e 

kadar gerilemesine izin verilmesine karşın, 1997 Asya Krizinde G. Kore, Tayland ve 

                                                 
154 Hien, 2011:3 
155 Çin’in resmi olarak kullanılan parasının ismi Renminbi’dir (RMB). 1949 yılında gerçekleşen devrim 
öncesinde Yuan kullanırken devrimden sonra Renminbi resmi olarak kullanılmaya başlanmış buna 
karşın bazı kesimler tarafından yuanın ismi kullanılmaya devam etmiştir. Bu duruma örnek teşkil 
edecek durum İngiltere’nin resmi para birimi sterlin iken halk arasında pound isminin kullanılmasıdır. 
156 Deniz aşırı ülkelere yatırım yapmak isteyen Çinliler merkezi hükümet tarafından sıkı bir şekilde 
kontrol edilmiştir. Bir vatandaşın izin almadan yabancı bir ülkede reel veya finansal anlamda yatırım 
yapması imkânsız gibi bir durum haline gelmiştir. Sermaye çıkışlarını kontrol etmek Çin’in döviz 
kurunu sabit tutmak adına uyguladığı bir politika haline gelmiştir. 
157 Morrison, 2013:2 
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Endonezya’nın paralarını devalüe etmesi ve ülkelerin bundan olumsuz 

etkilenmesinden dolayı Çin bu dönemde kuru sabit tutmaya devam etmiştir.158  

2005 yılına kadar dolar karşısında düşük tutulan RMB, sonrasında politika 

değişikliği ile kademeli olarak değerlenmeye başlamıştır. 21 Temmuz 2005 tarihinden 

itibaren RMB, belirlenmiş bir kur sepeti159 içerisinde piyasa arz ve talebine bağlı ve 

gözetimli olarak esnek hale getirilmiş ve bu sayede RMB’nin dolara olan bağımlılığı 

azaltılmak istenmiştir. 2005 yılında belirlenen parite 8,11 düzeyinde iken kurun iki 

yönlü olarak günlük +/- yüzde 0,5 bant aralığında hareket etmesine izin verilmiştir.160 

21 Temmuz 2005 tarihinden kriz öncesi dönem olan 21 Temmuz 2008 tarihine kadar 

RMB/ABD doları paritesi 8,11’den 6,83 seviyesine kadar gerilemiştir. Krizin küresel 

etkilerinin en fazla hissedildiği dönemde, Çin’in ihracatı önemli oranda gerilerken 

ihracat odaklı sektörlerde talep daralması sonucu yaklaşık 20 milyon kişi işsiz 

kalmıştır. Bu durumun ardından merkezi hükümet yerli paranın daha fazla 

değerlenmesini önlemek amacıyla piyasaya müdahale etmek durumunda kalmış ve 

2010 yılı ortasına kadar pariteyi 6,8 seviyesinde sabit bırakmıştır.161 Krizin etkilerinin 

azalmaya başlamasıyla RMB kademeli olarak yeniden değerlenmeye bırakılmış ve 16 

Nisan 2012 tarihinde dolar karşısındaki günlük hareket bandı +/- yüzde 0,5’den +/- 

yüzde 1 seviyesine yükseltilmiştir.162  

Grafik 2.17’de 1978-2013 döneminde Çin’in kur politikasındaki üç önemli 

aşama çerçevesinde RMB/ABD doları paritesinin gelişimi gösterilmiştir. İkili kur 

sisteminin uygulandığı 1978 yılında parite 1,5 seviyesinde iken sonrasında yerli 

paranın devalüe edilmesi sonucunda 1994 yılına kadar parite yükselmiştir. 1994-2005 

döneminde ikili kur sisteminden vazgeçilmiş ve döviz piyasası 2005 yılına kadar yatay 

seyirde hareket etmiştir. 2005 yılından sonra ise ekonomik yapının daha serbest hale 

gelmeye başlamasıyla kurların da daha esnek hareket edebilmesi için günlük bant 

aralığı genişletilmiş ve RMB dolar karşısında değerlenmeye başlamıştır.  

                                                 
158 Morrison, 2013:2 
159 Bu kur sepetinin içinde ABD doları, Avro, Japon yeni ve birkaç yabancı paradan oluşmaktadır. 
Belirlenen dövizlerin sepet içindeki ağırlığı ve dolayısıyla kur oranını etkileme oranı resmi olarak 
belirtilmemiştir.  
160 Huang ve Tao, 2013:3 
161 Morrison, 2013:3 
162 Huang ve Tao, 2013:4 
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Grafik 2.17. Yıllık Ortalama Kur Paritesi Seyri 
                   (RMB/ABD doları) 

 
Kaynak: Institute of International Finance, https://www.iif.com/analysis/data-download, 24.11.2014. 

2.3.4.2.  ABD-Çin kur sorunu ve kur politikasının ticarete genel yansıması 

Çin’in kur politikasının ihracata yansımasını incelemeden önce ABD ile Çin 

arasında uzun dönemden bu yana devam eden kur tartışmalarının ve bunun iki ülke 

ilişkilerine olan etkisinin değerlendirilmesi önemli görülmüştür.  

Ülkeler arasındaki kur tartışmaları genel olarak ülkelerin döviz kuruna müdahale 

ederek kendi lehlerine ekonomik avantaj sağlamaya yönelik uygulamalar neticesinde 

ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir ülkenin, ithalat kısıtlamaları veya ihracat teşvikleri 

yoluyla diğer ülkelere karşı avantaj sağlamaya çalışması uluslararası ticarette komşuyu 

zarara sokma politikası (beggar thy neighbour) olarak adlandırılmaktadır. Bu tür 

üstünlük sağlama girişimleri daha önceki dönemlerde gümrük vergileri, kotalar veya 

ihracat sübvansiyonları yoluyla yapılırken, günümüzde ise bu durum kur piyasasına 

müdahale şeklinde uygulanmaktadır. Bir ülkenin yerli parasını, ticaret ortaklarının 

paralarına göre olması gereken düzeyin altında tutarak ticari ortaklarına karşı kur 

avantajı sağlaması ve bu sayede ihracatını artırıp ithalatını düşürebilmesi durumu 

küresel piyasalarda sıklıkla karşılaşılan bir durum olmaya başlamıştır.163 Çin, kuru 

kasti olarak düşük tutarak küresel ticaretten ciddi kazançlar elde etmesinden dolayı 

uluslararası platformlarda önemli eleştiriler almakta ve bu konuda en büyük eleştiri ise 

                                                 
163 Hughes, Foreign Affairs, A Trade War with China? http://www.foreignaffairs.com/articles/ 
60825/neil-c-hughes/a-trade-war-with-china, Erişim Tarihi: 30.10.2014 
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Çin’in kur politikasından en fazla etkilenen ülke olduğu iddia edilen ABD tarafından 

gelmektedir.164 İki ülke arasında 2000 yılında Çin lehine 84 milyar dolar olan dış 

ticaret fazlası, 2013 yılına gelindiğinde 325 milyar dolara yükselmiş ve ABD 

tarafından yapılan değerlendirmelerde bu durumun yaşanmasında Çin’in ABD 

piyasasındaki kur avantajının etkili olduğu iddia edilmiştir.165 Dış ticaret açığının 

yanında ABD, kendi ülkesinde imalat sektöründeki işsizliğin temelinde de yine Çin’in 

kur politikasının etkili olduğunu iddia etmektedir. 2012 yılında Economic Policy 

Institute tarafından yapılan çalışmada ABD’nin Çin’le ikili ticareti sonucunda ülkenin 

sanayi sektörünün önemli oranda zarar gördüğü ve 2001-2011 döneminde yaklaşık 

olarak 2,7 milyon kişinin bu sebepten işsiz kaldığı ifade edilmiştir.166 Çin ve ABD 

arasındaki dış ticarette Çin lehine oluşan ticaret fazlasında kurların düşük değerde 

tutulmasının yanında Çin’in küresel arz zincirindeki yükselen aktivitesi de etkili 

olmuştur. 1990’larda Japonya, G. Kore ve Hong Kong gibi ülkelerde nihai ürün haline 

getirilip ABD’ye ihraç edilen birçok ürün son yıllarda Çin’den ithal edilmeye 

başlanmıştır. Bunun yanında Çin’in düşük kur avantajına sahip olması sayesinde 

üretilen ürünler ABD piyasasında çok rahatlıkla talep imkanı görmüş ve bu sayede 

Çin’in ABD ile olan dış ticaret fazlası yıldan yıla genişlemiştir.167 

2000-2019 döneminde cari işlemler dengesinin GSYH’ya oranının verildiği 

Grafik 2.18’de görüldüğü üzere iki ülkenin cari dengelerinin benzer ve ters yönlü 

hareket ettiği, ABD’nin cari açığının arttığı dönemlerde Çin’in cari fazlasının arttığı, 

buna karşın 2008-2009 döneminde Çin’in cari fazlasının ve ABD’nin cari açığının 

azaldığı görülmektedir. İki ülkenin cari işlemler dengesinin ters yönlü korelasyonla 

hareket etmesi kur tartışmalarını artırmaktadır. 

                                                 
164 Morrison, 2013:1 
165 a.g.e. 2013:7-8   
166 a.g.e. 2013:12 
167 a.g.e. 2013:27 
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Grafik 2.18. Çin ve ABD Cari İşlemler Dengeleri  
           (GSYH’ya oran, Yüzde) 

 
Kaynak: IMF World Economic Outlook, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 
2014/02/weodata/index.aspx, 25.11.2014.  

Çin’le ABD arasındaki kur tartışmaları devam etmekle birlikte Çin’de yerli 

paranın 2005 yılından sonra değerlenmeye başladığı net olarak görülmektedir. İktisatta 

klasik kur teorilerine göre bir ülkenin parasının değerlenmesi o ülkenin ithalatına 

olumlu yansırken ihracat odaklı sektörleri olumsuz etkilemektedir. Bununla beraber 

kur değişimlerinin ihracat ve ithalata etkileri ülkelerin ekonomik durumlarına göre 

farklılık göstermektedir. Ülkelerin farklı ekonomik çevreye ve ticari konumlara sahip 

olmasından dolayı kurlardaki dalgalanmanın ekonomi üzerinde etkileri de farklı 

olmaktadır.168 Bu durumla birlikte Grafik 2.19’da 1978-2013 döneminde Çin’in 

ihracat ve ithalatındaki gelişim RMB/ABD Doları paritesindeki değişimle birlikte 

gösterilmiştir. Çin’de reform sonrasındaki ilk yıllarda kurun düşük tutulmasına karşın 

dış ticaret gelişimi sınırlı düzeyde olurken 2000’li yıllarla birlikte yerli paranın dolar 

karşısında değerlenmeye başlamasına rağmen ihracat ithalattan daha hızlı artmaya 

başlamıştır. 2000’li yıllarda kur ile ihracatın ters eğilim göstermesinde, 2001 yılındaki 

DTÖ üyeliği sonrası Çin’in birçok piyasaya daha rahat giriş imkânı elde etmesi etkili 

olmuştur. Bunun yanında Çin’in ihracata konu mallarının talep esnekliği de bu 

durumda etkili olmuştur. Kurdaki değerlenme temel ürünler içerisinde yer alan gıda 

ve tarım ürünleri ihracatını olumsuz etkilerken, sanayi ürünlerinin bağlı olduğu 

sektörlerde talep esnekliğine bağlı olarak bu etki daha sınırlı kalmıştır. Bunun en temel 

                                                 
168 Jiang, 2014:615 
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sebebi tarım ürünlerinin imalat sanayi ürünlerine göre daha homojen bir yapıda olması 

nedeniyle ithalatçı ülkelerin fiyat değişimlerine daha hızlı, imalat sanayi ve özellikle 

teknolojik ürünlerin ithalatında ise fiyat değişimlerine daha sınırlı tepki 

vermeleridir.169 

Grafik 2.19. Çin’in Mal İhracat ve İthalatı ile Kur Hareketleri 

 
Kaynak: Institute of International Finance, https://www.iif.com/analysis/data-download, 21.11.2014.  

Çin’de yerli paranın değerlenmesine karşın ihracatın artmaya devam etmesinde, 

artan faktör verimliliği, gelişmiş ekonomilerde faizlerin bir süre düşük tutulacağının 

taahhüt edilmesi neticesinde dış talebin canlı seyretmesi ve emtia fiyat artışlarının 

sınırlı olması da etkili olmuştur.170 Bunlara ek olarak Çin yerli parasının değerlenmeye 

başlaması öncelikli olarak ara mal ithal edilen Asya ekonomilerinden yapılan ithalat 

maliyetlerini düşürmüştür.Ayrıca bölge ekonomilerinin kur değişimine rağmen 

Çin’den mal ithal etmeye devam etmesi de ihracat artışını hızlandırmıştır.171 Bütün bu 

faktörlerle birlikte son 15 yıllık dönemde Çin’in ekonomik gelişimiyle beraber yerli 

paranın kademeli olarak değerlenmesine karşılık ihracat artmaya devam etmiş ve 

yüksek dış ticaret fazlası elde edilmiştir. Buna karşın Çin’de ekonomik dönüşümün 

sağlanması amacıyla yeni dönemde temel önceliklerden birisi döviz piyasasının 

serbest hale getirilmesi olurken bunun kademeli ve kontrollü bir şekilde sağlanmasına 

çalışılmaktadır. Zira RMB’nin değerlenmesiyle sanayi ile hizmetler sektörünün 

                                                 
169 Marilyne ve Korinek, 2011:24 
170 Huang ve Tao, 2013:13 
171 Shaghil, 2009:30 
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2.3.5.1.Çin’de özel ekonomik bölge  uygulamaları 

Çin, ülke ekonomisini dış dünyaya açarken bunu aynı zamanda kontrollü bir 

şekilde uygulamaya çalışmıştır. Ülke çapında geniş reform uygulamalarına geçmeden 

önce küçük ölçekte etkilerinin nasıl olacağı test edilmeye çalışılmış ve buna yönelik 

olarak 1980 yılında Guandong eyaletinde Shenzen, Zhuhai, Shantou ve Xiamen 

şehirlerinde olmak üzere dört ÖEB kurulması kararlaştırılmıştır. ÖEB’ler, yeni 

reformların ve kurumların etkilerinin test edileceği bir ortam olmasının yanında finans, 

yatırım ve ticaret alanlarında teşvikler sağlanarak DYY’lerin ülkeye çekilmesi, 

ihracatın artırılması, istihdam alanlarının oluşturulması ve yeni teknolojilerin üretime 

dahil edilmesi amaçlarına yönelik olarak da hazırlanmıştır.179  

İlk etapta dört olan ve sonrasında beş adet olarak kurulan ÖEB’ler, merkezi 

etkilerden uzak olması amacıyla Hong Kong, Tayvan ve Makao gibi merkezden uzak, 

ticarete uygun, ulaşımı kolay ve gelişmiş bölgelere yakın yerler olarak seçilmiştir.180 

Pilot bölge uygulamalarından istenen sonuçların elde edilmesinden sonra 1988 yılında 

14 adet ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgesi kurulmuştur. ÖEB’nin aksine 

ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgeleri daha dar bir ölçek içerisinde yer alan 

alanlarda kurulmuştur.181 Ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgelerinin sayısı 1992 

yılında 35’e, 2010 yılında ise 69’a yükselmiştir. Önceleri kıyı bölgelerinde kurulan bu 

bölgeler sonrasında ülkenin daha dengeli bir yapıya kavuşması adına iç bölgelerde 

kurulmaya ve teknoloji yoğun sektörlere öncelik verilmeye başlanmıştır.182  

2.3.5.2. Özel ekonomik bölgelerin ihracat gelişimine katkısı 

ÖEB’ler Çin’in ihracat potansiyelinin ve ekonomik gelişiminin artmasında 

önemli katkılar sağlamıştır. ÖEB’lerde serbest piyasa ekonomisi reformlarının ve yeni 

kurumların başarılı şekilde uygulanması, bu reformların ülkenin geri kalanında 

uygulanması açısından teşvik edici olmuştur. 1992 yılından itibaren reformlar tüm kıyı 

kesimleri ve büyük şehirlerde uygulanırken, sektörel bazdaki politikalar ise ülke 

genelinde uygulanmaya başlanmıştır.183 

                                                 
179 Sahling, 2008:2 
180 Zeng, 2011:8-9 
181 Sönmez, 2003:207 
182 Zeng, 2011:10 
183 Farole ve Akıncı, 2011:1  
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Çin, ÖEB’ler içerisinde faaliyet gösteren işletmelere verilen teşviklerden 

faydalanmaları karşılığında üretimin belli oranının ihraç edilmesini ve belirlenen 

oranda dış ticaret fazlası verilmesini şart koşmuştur. Bu üretim bölgelerinde yabancı 

işletmelerin yanında yerli işletmelerin de faaliyet göstermeleri sağlanırken bu yolla 

gelen teknolojinin yerli firmalara aktarılması hedeflenmiştir. Ayrıca buralarda faaliyet 

gösteren firmaların ülke içindeki diğer firmalarla ortaklığına izin verilerek buradan 

elde edilen faydanın ülkenin geri kalanına aktarılması sağlanmıştır.184 

İlk kurulan ÖEB’ler 2006 yılında toplamda büyümenin yüzde 5’ini, ihracatın 

yüzde 22’sini ve ülkeye yönelen DYY’nin yüzde 9’unu karşılamıştır. ÖEB’lerin ülke 

genelinde çok sayıda farklı şekillerde kurulmuş olması ile yerel ve merkezi anlamda 

veri akışının net ve kamuya açık olmamasından ötürü güncel veriler ışığında ülke 

ekonomisine etkileri net olarak sunulamamaktadır. Bununla beraber, kurulan ÖEB’ler 

ve diğer alt gelişim bölgeleri 2006 yılında toplamda ülke GSYH’sinin yüzde 18,5’ini 

ve ihracatın yaklaşık olarak yüzde 60’ını karşılamıştır.185 

Tablo 2.4’te 1980 yılından sonra kurulan beş ÖEB’lerin 2012 yılına kadar olan 

dönemde ihracatta göstermiş oldukları gelişim gösterilmiştir. 1980 yılında beş 

bölgenin toplam ihracat hacmi 400 milyon dolar iken, uygulanan başarılı politikalar 

sayesinde bu miktar 2012 yılında 347,6 milyar dolara yükselmiştir. Bunlar arasında en 

başarılı bölge ise Shenzen olmuştur. 1980 yılında 330 bin nüfusu ve neredeyse sıfır 

olan ihracatı ile küçük bir şehir konumunda olan Shenzen, günümüzde Huawei, ZTE 

ve Great Wall Computers gibi Çin’in büyük yerli teknoloji şirketlerine ev sahipliği 

yaparken elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar üretimi alanında dünyanın sayılı 

imalat merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Ayrıca bu bölge Apple ve birçok yabancı 

elektronik üreticisi firmanın üretim tesislerinin bulunduğu yer olmuştur.186 1980-1985 

döneminde Çin, ortalama yüzde 10 büyürken Shenzen bölgesi ortalama yüzde 58 gibi 

çok hızlı bir gelişme göstererek ülkenin büyümesine önemli katkı sağlamıştır.187 

  

                                                 
184 Ge, 1999:1269 
185 Zeng, 2011:13 
186 a.g.e.:15 
187 Zeng, 2011:8-9 
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Tablo 2.4. Özel Ekonomik Bölgelerin Mal İhracatı 

Kaynak: 1980-2000 dönemi verileri Çin Ulusal İstatistik Bürosu tabanlı Prologis Research Bulletin, 
http://www.prologis.com/docs/research/asia/China__Special_Economic_Zones_National_Industrial_P
arks_-_Door_Openers_to_Economic_Reform.pdf, 13.11.2014, 2012 yılı verileri ise 
http://research.hktdc.com/, 13.11.2014 

ÖEB’lerin başarılı performansında uygulanan reformların önemli katkısı 

olmuştur. Merkezi hükümetin reformlar için güçlü şekilde kararlılık göstermesi 

yatırım yapmayı düşünen firmalar açısından belirsizliğin ve riskin azalmasını 

sağlamıştır. Bu bölgelerde uygulanan reformlar, yalnızca kopyala-uygula anlayışından 

ziyade güçlü ekonomiye giden yolda kendine özgü şekilde yapısal avantajların 

kullanılması ve üretim teknolojisinin geliştirilmesi amacına yönelik olmuştur. Bölge 

içerisinde DYY’lerin teşviki amacıyla ucuz arazi temini, vergi istisnaları, gümrük 

Dönemler ÖEB Nüfus (Milyon) İhracat (Milyar dolar) 
1980 Toplam 10,13 0,40 

  Shenzen 0,33 0,01 
  Zhuhai 0,36 0,01 
  Shantou 2,97 0,25 
  Xiamen 0,93 0,14 
  Hainan 5,52 0,00 

1990 Toplam 13,64 10,73 
 Shenzen 1,67 8,15 
 Zhuhai 0,64 0,48 
 Shantou 3,69 0,83 
 Xiamen 1,11 0,78 
 Hainan 6,51 0,47 

2000 Toplam 22,49 47,48 
 Shenzen 7,01 34,56 
 Zhuhai 1,23 3,64 
 Shantou 4,58 2,59 
 Xiamen 2,05 5,87 
 Hainan 7,61 0,81 

2012 Toplam 29,97 347,64 
  Shenzen 10,50 271,40 
  Zhuhai 1,60 21,60 
  Shantou 5,33 6,10 
  Xiamen 3,67 45,40 
  Hainan 8,87 3,14 
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Tablo 2.4. Özel Ekonomik Bölgelerin Mal İhracatı 
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kolaylığı, ihracat odaklı üretim amacıyla ithal edilen ara mallar ile emtialar üzerinden 

gümrük vergisinin alınmaması ve ihracat vergisi muafiyeti kolaylıklarının yanında 

sınırlı da olsa üretilen ürünlerin iç piyasada satılması imkanı verilmiştir. ÖEB 

politikaları, ekonomik gelişimle beraber dönemin ihtiyaçlarına uygun hale 

dönüştürülmeye çalışılmıştır. Örneğin ilk zamanlar teşvik edilen emek yoğun sektörler 

ekonomik gelişimle beraber teşvik dışında tutulurken teknoloji yoğun ve yüksek katma 

değer sağlayan ürünlerin üretimi teşvik edilmeye çalışılmıştır. Buna yönelik olarak 

Shenzen bölgesinde fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla yasalar çıkarılmış 

ve özellikle yazılım ve mikroçip endüstrisinde yeni fikirler, finansal ve vergi 

kolaylıkları vasıtasıyla teşvik edilmeye çalışılmıştır. Beş adetle sınırlandırılmış olan 

ÖEB’ler sonrasında daha dar kapsamlı ve öncelikli sektörlere yönelik olarak 

kurulmaya başlanmıştır. Her bölge kendi hizmet, kalite, altyapıları ve idari 

düzenlemelerini belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla geliştirirken aynı zamanda 

ülkeye gelen yabancı yatırımların da kendi bölgelerine çekilmesi noktasında diğer 

ekonomik bölgelerle rekabet halinde olmuşlardır. Bu şekilde oluşturulan bölgelerarası 

rekabet ortamı ile bölgelerin daha etkin ve rekabetçi olmaları sağlanmıştır.188   

2.3.6. Küresel değer zincirine katılım  

2.3.6.1. Küresel değer zinciri ve gelişimi 

Küresel değer zinciri; bir ürünün katma değer üretim sürecinin tek bir ülkeyle 

sınırlı kalmayıp üretim sürecinin pek çok alt aşamaya ayrılarak farklı ülkelerdeki 

firmaların da üretim sürecine dahil olduğu bir iş bölümü olarak tanımlanmaktadır. Bir 

başka deyişle öncü firmanın, kontrol ettiği herhangi bir ürünün üretim sürecini alt 

bölümlere ayırarak, her bir üretim aşamasını ÇUŞ’lar bünyesindeki bağlı firmalar veya 

tamamen yabancı tedarikçi firmalar arasında gerçekleştirmesi sürecidir. KDZ 

içerisinde bir bütün olarak ürünün tasarımı, üretimi, pazarlanması ve müşteri 

hizmetleri faaliyetleri yer almaktadır.189 

KDZ’ye uluslararası iktisat alanında farklı adlar verilmiştir. Balassa (1967) ve 

Findlay(1978) tarafından dikey uzmanlaşma, Krugman (1995) tarafından değer 

                                                 
188 Zeng, 2011:15-23 
189 OECD, 2011:5 
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zincirinin dilimlenmesi ve diğer bazı ekonomistler tarafından da üretim aşaması 

ticareti olarak adlandırılmıştır. Küreselleşen dünyada üretim de giderek 

küreselleşmeye başlamış ve ülkeler birbirlerinin talebine, sermayesine ve üretim 

şekillerine daha bağımlı hale gelirken üretim süreci içerisindeki firmalar bir yandan 

birbirlerine rakip olurken diğer yandan tamamlayıcı hale gelmişlerdir. Firmalar 

arasında, yatay rekabetten ziyade üretim zinciri içerisindeki basamaklara yönelik 

olarak dikey rekabet hız kazanmaya başlamıştır.190 Ülkelerin bu şekilde birbirlerine 

bağımlı hale gelmeye başlaması aynı zamanda küresel ekonomideki olası bir şok 

durumunda birçok ülkenin bu durumdan etkilenmesi riskini doğurmaktadır. 2008 

yılındaki ekonomik krizin küresel ticareti ve büyümeyi ciddi şekilde olumsuz 

etkilemesi KDZ’nin küresel boyutta yaygınlaşmasının da bir sonucu olmuştur.191 

Bununla beraber dünyada ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle 

beraber özellikle son 10 yılda imalat sanayii üretiminin küresel boyuta taşınmasıyla 

günümüzde ülkelerin küresel ekonomiye entegrasyonu KDZ’ye ne derece dahil 

olunduğu ile ölçülmektedir.192 

KDZ’nin son dönemde bu şekilde ön plana çıkmasında ÇUŞ’ların önemli etkisi 

olmuştur. ÇUŞ’ların birçok farklı ülkeden ortaklarının olması, katma değer ve maliyet 

rekabetinin maksimize edilebilmesi amacıyla üretim için en uygun faaliyet alanlarının 

tespitini kolaylaştırmıştır. Bu sayede üretimin farklı aşamalarının, mukayeseli 

üstünlüklerine göre uygun olan ülkelerde yapılması son dönemde hız kazanmıştır.193 

KDZ’nin küresel ticaret içerisinde ön plana çıkmaya başlamasıyla ülkeler bu sürece 

dâhil olmaya ve bunun getirdiği avantajlardan yararlanmaya yönelik olarak rekabet 

etmeye başlamıştır. KDZ’ye dâhil olan bir ekonomi, ihracat artışının yanında üretimin 

rekabetçi yapısının gelişmesi, istihdamın artması ve yeni pazarlara rahat giriş imkânı 

gibi ayrıcalıklardan yararlanabilmektedir. Bununla beraber bir ülkenin KDZ’den 

yararlanma derecesi o ülkenin süreç içerisindeki konumuna göre değişkenlik 

göstermektedir. Ülkelerin KDZ içerisindeki faaliyet derecesini ölçmeye yönelik olarak 

OECD ve DTÖ tarafından küresel girdi-çıktı (input-output) endeks tablosu 

                                                 
190 Dünya Bankası, 2014a:37-38 
191 IMF, 2013:3 
192 OECD, 2014:7  
193 OECD, 2012a:72 
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oluşturulmuştur. En güncel haliyle 2009 yılı için hesaplanan ölçüme göre KDZ 

sürecinde oluşturulan toplam katma değerin yaklaşık yüzde 61’i OECD ve yüzde 14’ü 

ise BRICS ekonomileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkeler bazında ise ABD ve 

Çin yüzde 9’ar, Almanya ise yüzde 8,7 oranında katkı sağlamıştır.194  

2.3.6.2.Çin’in küresel değer zincirine  dahil olması 

Çin’de ticari engellerin gevşetilmesi, lojistik alanda sağlanan ilerleme, iletişim 

maliyetlerinin düşürülmesi ve birçok farklı sektörde üretim yapılmaya başlanması, 

ülkenin uluslararası üretim ağına dahil olmasını sağlamıştır.195 ÖEB’lerin kurulması 

ve DYY’lerin kurulan özel bölgelere yönelmesiyle birlikte başta elektrik-elektronik 

endüstrisi başta olmak üzere imalat sanayi sektörü uluslararası arz zincirine 

eklemlenmiştir.196 KDZ içerisindeki faaliyetlerin bu şekilde yaygınlaşması ihracat 

artışında önemli rol oynamıştır. Ülkeye gelen yabancı işletmelerin ileri teknolojili 

ürünlerin üretimi için yoğun şekilde ara mal ithal etmesi ülkenin endüstriyel üretimini 

ve ihraç malları kalitesinin artmasını da hızlandırmıştır.197 ÇUŞ’ların ülkede yoğun 

üretim faaliyetleri gerçekleştirmesi sonrasında Çin, “dünyanın üretim fabrikası” olarak 

nitelendirilmeye başlanmıştır.198  

Çin KDZ vasıtasıyla ihraç malları kalitesini artırmış olmakla birlikte, bu 

malların üretiminde elde ettiği yerel katma değer bazı yüksek teknolojili ürünlerde 

düşük gerçekleşmiştir. Çin’de ortalama bir ihraç malında ülke içinde oluşturulan 

katma değer yüzde 50 civarında iken bu oran, yüksek teknolojili mal gruplarında daha 

düşük düzeydedir. Bu durumun yaşanmasında yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde 

kullanılan ara mal ve bileşenlerin ülke içinde üretilmesinden ziyade KDZ içerisindeki 

diğer ülkelerden ithal ediliyor olması etkili olmuştur.199 

Çin’in KDZ konusunda bazı ülkelerle mukayesesinden önce bazı hususların 

belirtilmesi faydalı görülmüştür. Ülkenin KDZ içerisindeki konumu; ülkenin 

ekonomik ölçeği, sanayileşme yapısı ve düzeyi, ihracat yapısı ve politik faktörler gibi 

                                                 
194Banga, 2013:30-31  
195 Fan ve Ravi, 2013:28-29 
196 Gaulier ve Lemoine, 2011:13-14 
197 OECD, 2012a:74 
198 a.g.e.:72 
199 Fan ve Ravi, 2013:30 
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değişkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle farklı karakteristiğe 

sahip ekonomilerin küresel değer zincirine katılım derecesi benzerlik 

gösterebilmektedir.200 Örneğin ABD ve Japonya’da yerli arz tedarik zincirinin yüksek 

olması nedeniyle yabancı üretim girdilerine bağımlılık düşük düzeyde iken; Çin, 

Almanya ve İngiltere’de yerli arz tedarik zincirinin nisbi olarak düşük olmasından 

dolayı ihracata yönelik üretimde yabancı girdilere olan bağımlılık yüksektir. Rusya ve 

S. Arabistan gibi önemli oranda doğal kaynaklar ve emtia ihraç eden ülkeler KDZ 

sürecinin başında yer aldıklarından ötürü yabancı üretim girdilerine daha az bağımlı 

durumdadır. Hong Kong, Singapur ve Hollanda gibi antrepo201 ticaret paylarının 

yüksek olduğu ekonomilerde yabancı katma değer oranı yüksek iken yerli katma değer 

düşük seviyededir. 202 

OECD-DTÖ işbirliği ile hazırlanan TIVA (Trade in Value Added) endeksinde 

ülkelerin 1995-2009 yılları arasındaki dönemde ihracata dönük üretimde yabancı ara 

mallara olan bağımlılık düzeyi ölçülmüş ve ülkelerin yabancı girdilere olan 

bağımlılığının 1995 yılına göre arttığı görülmüştür. (Bkz. Grafik 2.20)  Bu endeksin 

daha anlaşılır olması açısından öncelikle endeks göstergelerinde kullanılan ileriye 

dönük katılım (forward participation) ve geriye dönük katılım (backward 

participation) kavramlarının kısaca açıklanması gerekmektedir.  

İleriye dönük katılım oranı; ülkenin başka ülkelerin ihracata dönük üretiminde 

kullanılan girdilerin ihracatının o ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı iken, geriye 

dönük katılım oranı ise ihracata dönük ithal edilen girdilerle üretilen ürünlerin o 

ülkenin ihracat içerisindeki payı olarak tanımlanmaktadır. Kısacası geriye dönük 

katılımdan kast edilen bir ülkenin ihraç ürününde yabancı katma değeri iken, ileriye 

dönük katılım ise yabancı ülkenin ihraç ürünlerinde o ülkenin oluşturduğu katma değer 

olarak anlaşılmalıdır. KDZ’ye toplam katılım yüzdesi ise ileri ve geriye dönük katılım 

oranlarının toplamına eşittir. Bununla birlikte ülkelerin oluşturdukları katma değerin 

parasal birimle ölçülmemesinden ötürü farklı yapıdaki ekonomilerin KDZ’ye katılım 

derecesinin yakın seviyede görünmesi bu ülkelerin KDZ içerisinde aynı derecede 

                                                 
200 UNCTAD, 2013:11 
201 Yabancı malların gümrüksüz saklandığı kapalı yer. 
202 UNCTAD, 2013:8-9 
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faydalandığı anlamı çıkarılmamalıdır.203 Grafik 2.20’de OECD-DTÖ TIVA endeksine 

göre seçilmiş bazı ülkelerin 2009 yılındaki KDZ’ye ileriye ve geriye dönük katılım 

yüzdeleri ve 1995 yılındaki toplam katılım yüzdesi gelişimi gösterilmiştir. Görüldüğü 

üzere 2009 yılında İngiltere haricinde her ülkede KDZ’ye katılım oranları 1995 yılına 

göre artış gösterirken Rusya ve S. Arabistan gibi ülkeler de KDZ içerisinde ileriye 

dönük katılım oranı en yüksek ekonomiler olarak görülmektedir. Buna karşın Türkiye, 

Çin, Meksika ve G. Kore’de 2009 yılında geriye dönük katılım oranının yüksek 

seyretmesi, ihracatta ara mal ithalatına gereksinimin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Grafik 2.20. Seçilmiş Ülkelerin KDZ’ye Katılım Oranları (2009) 
   (Yüzde) 

 
Kaynak: OECD-DTÖ TIVA, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1, 
13.11.2014. 

Tablo 2.5’te ise OECD-DTÖ TIVA verileri kullanılarak seçilmiş bazı ülkelerin 

1995 ve 2009 yıllarına ilişkin toplam ihracat içerisinde yerli ve yabancı katma değerin 

yüzde payları gösterilmiştir. Yabancı katma değerden kast edilen, ülke sınırları 

içerisinde faaliyet gösteren yabancı işletmelerin haricinde ülkenin, yabancı ülkenin ara 

mal ve bileşeni yoluyla ihraç mallarında sağlamış olduğu katma değerdir.204 

Görüldüğü üzere ülkelerin yerli katma değer oranı 1995 yılına göre 2009 yılında 

gerilemeye başlamıştır. Çin’in 1995 yılında toplam ihracatı içerisinde yabancıların 

sağladığı katma değer yüzde 11,9 iken 2009 yılında bu oran yüzde 32,6 seviyesine 

                                                 
203 Backer ve Sebastien, 2013:11-12 
204 Banga, 2013:10 
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yükselmiştir. Türkiye’de yabancı katma değerin payı 1995 yılında yüzde 11,2 iken 

2009 yılında bu oran yüzde 21,8 seviyesine yükselmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

birçok ekonomide yabancı katma değerin artmaya başlaması ticarete konu malların 

üretiminde küreselleşmenin etkilerini net bir şekilde göstermektedir. 

Tablo 2.5. İhracat İçerisindeki Yerli ve Yabancı Katma Değer Payı  
   (Yüzde) 

Ülkeler 
İhracat içindeki toplam yerli 

katma değer 
İhracatta toplam yabancı 

katma değer 
 1995 2009 1995 2009 

Türkiye 88,8 78,2 11,2 21,8 
ABD 91,6 88,7 8,4 11,3 
Japonya 93,2 85,2 6,8 14,8 
Almanya 81,3 73,4 18,7 26,6 
G. Kore 76,3 59,4 23,7 40,6 
İngiltere 79,3 82,7 20,7 17,3 
Meksika 73,5 69,7 26,5 30,3 
Polonya 84,6 72,1 15,4 27,9 
Brezilya 90,3 91,0 9,7 9,0 
Çin 88,1 67,4 11,9 32,6 
Hindistan 90,4 78,1 9,7 21,9 
Rusya 89,3 93,1 10,7 6,9 
S. Arabistan 98,0 97,0 2,0 3,0 

Kaynak: OECD-DTÖ TIVA, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1, 
13.11.2014. 

Çin’de yerli katma değerin 1995 yılına göre gerilmesine karşın bu durum 

sektörel bazda değişkenlik göstermektedir. Örneğin, 2012 yılında elektrik ve optik 

donanım alanında dünyanın en büyük ihracatçı ekonomilerinden biri olan Çin’in  bu 

ürünlerin ihracatı içerisinde yabancı katma değerin payı yüzde 43 iken  en fazla ara 

mal ithalatında bulunduğu ülkeler yüzde 6 ile Japonya, yüzde 5’er pay ile ABD ve G. 

Kore olmuştur. Buna karşın aynı dönemde emek yoğun ürünlerde yabancıların 

sağladığı katma değer yalnızca yüzde 15 düzeyinde gerçekleşmiştir.205  

Çin’in yüksek teknolojili bazı ürünlerde yerli katma değerin oldukça düşük 

düzeyde olduğuna yönelik Ali-Yrrkö ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışma 

ilgi çekmiştir. Yapılan çalışmada iPhone-4 ürününün üretim zinciri içerisindeki 

                                                 
205 Banga, 2013:25-26 
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ülkelerin oluşturdukları katma değerler ayrıştırılmıştır. Ürünün tasarım ve pazarlaması 

Apple firması tarafından yapılmakla birlikte, üretim aşamaları ABD dışındaki bazı 

ülkelerde gerçekleşmektedir. Şekil 2.1’de çalışma sonuçlarına göre bu üründe 

ülkelerin oluşturdukları yerel katma değerler gösterilmiştir. Görüldüğü üzere Çin, bu 

ürünün üretim sürecinin merkezinde yer almış ve G. Kore, Almanya, Fransa, Japonya 

ile diğer süreç içerisindeki ülkelerden ara mal ve bileşenlerini ithal etmiştir. Ara mal 

ve bileşen ithalatının Çin’e maliyeti yaklaşık olarak 187,5 dolar olurken bunun 80 

dolarlık kısmı G. Kore’den, 16,08 doları Almanya’dan ithal edilmiştir. ABD’den ürün 

başına 24,63 dolarlık ara mal ithalatı yapılmış ve Çin’de montajının yapılmasının 

ardından 194 dolara ABD’ye ihraç edilmiştir. Bu üretim süreci içerisinde Çin’in 

oluşturduğu yerel katma değer yaklaşık olarak 6,5 dolar ile satış fiyatının yüzde 1’i 

olarak gerçekleşmiştir. Bununla beraber yapılan bu analiz çalışmasında ürün için 

gerekli olan ve G. Kore tarafından temin edilen çip, batarya ve benzeri ürünlerin üretim 

fabrikaları Çin’e kaydırılmaya başlanmış olmasına karşın bu durum çalışmada göz ardı 

edilmiştir. Çin’de üretilen bu bileşenlerin de dahil edilmesi durumunda Çin’in katma 

değeri daha yüksek hesaplanabilecektir.206  

Şekil 2.1. iPhone 4 Örneği: Ürünün KDZ İçerisindeki Ülkelerin Katma Değer 
Düzeyine Göre Ayrıştırılması 

 
Kaynak: Ali-Yrrkö ve arkadaşları (2010)’dan aktaran OECD (2011) verilerine bağlı kalınarak yazar 
tarafından oluşturulmuştur. 

                                                 
206 OECD, 2011:23-24 
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Şekil 2.2’de ise 2010 yılında Çin’in ihracat için gerekli ara malları yoğunluklu 

olarak hangi ülkelerden ithal ettiği ve hangi ülkelere ne oranda ihraç ettiği 

gösterilmiştir. Görüldüğü üzere Çin’in, Asya ekonomilerinden ve ülke içinde 

oluşturulan antrepolardan yoğun olarak ara mal ve girdi ithal ettiği ve nihai tüketim 

malı haline getirdikten sonra yoğun olarak büyük gelişmiş ekonomilere ihraç ettiği 

anlaşılmaktadır. Çin’in ihracata dönük üretimde yoğun şekilde Asya Bölgesinden ara 

mal ithal etmesi Çin’in ekonomik durumunun bölge ekonomileri açısından önemini 

göstermektedir.  

Şekil 2.2. Çin’in Üretim Zinciri Malları Ticaretindeki Önemli Partnerleri (2010) 

 
Kaynak: China Custom Statictics, http://english.customs.gov.cn/newsroom/statistics, 19.11.2014.  

KDZ’nin geniş ve karmaşık bir yapıya dönüşmesi ülkelerin uluslararası ticaret 

dengesinin de doğru şekilde değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Geleneksel dış 

ticaret ölçümünde ABD ile Çin ikili ticaretinde ABD aleyhine yüksek ticaret açığı 

verilirken, ülkelerin ihraç malları üzerinde oluşturdukları katma değer üzerinden 

değerlendirildiği zaman ABD’nin dış ticaret açığının mevcut durumdan yüzde 25 daha 

düşük gerçekleştiği tespit edilmiştir.207 Bu durumu teyit ettirmesi bakımından yukarıda 

yapılan çalışma baz alınacak olursa Çin, iPhone 4 ürünü için ABD’den 24,63 dolar ara 

mal ithal ederken ülke içerisindeki faaliyette 6,54 dolar katma değer oluşturulmasına 

karşın ürünü ABD’ye 194,04 dolara ihraç etmiştir. Kısacası ABD Çin’le olan 

ticaretinden bu ürün başına geleneksel ticaret istatistiklerine göre 169,41 (194,04-

                                                 
207 Fan ve Ravi, 2013:30 
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24,63) dolar ticari açık verirken bu açığın yalnızca 6,54 dolarlık kısmı Çin’e ait olup 

geri kalan kısım diğer ülkelerin katma değerini içermektedir. 

Görüldüğü üzere bazı yüksek teknolojili ürünlerde Çin’in katma değerinin düşük 

olması, ülkenin KDZ’den daha fazla yararlanabilmesine yönelik yeni politikalar 

geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Buna yönelik olarak yüksek teknolojili 

ürünlerde gerekli ara mal ve bileşenlerin yurtiçinde temin edilmesi amacıyla yerli 

üretim teknolojisi kapasitesinin daha da güçlendirilmesine çalışılmaktadır. Bunun 

yanında yerli firmaların fikri mülkiyet haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ürün 

tasarım gibi soyut varlıkların geliştirilmesi de öncelikli alan olarak görülmektedir.208 

Yerli üretim teknolojisi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik son 10 yılda Ar-Ge 

alanında yüksek miktarda yatırım yapılmış ve harcamaların önemli bir kısmı yeni ürün 

geliştirme ve teknolojik yenilenme alanlarında gerçekleşmiştir.209 Bu alanda yapılan 

harcamalar neticesinde Çin’in ara mal ve bileşen ihracatı artmaya başlamış ve 1995-

2007 döneminde dünya ihracatı içerisindeki payı yüzde 9,2 olarak gerçekleşirken aynı 

dönemde ABD’nin payı yüzde 6,3’e ve Japonya’nın payı ise yüzde 7,1’e 

gerilemiştir.210 

2.4. Çin’in Yeni Dönem İhracat Stratejisi  

2005 yılında Çin’de resmi otoriteler tarafından ihracat ve yüksek sabit sermaye 

yatırımlarına dayalı büyüme modelinin miladının dolduğu ve bunun ekonomide 

yapısal sorunlara yol açmasından ötürü dengeli ve sürdürülebilir yeni bir büyüme 

stratejisine geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. 2008-2009 döneminde yaşanan kriz 

nedeniyle büyümenin yavaşlamaya başlaması, iç tüketim odaklı ve sürdürülebilir 

büyümeyi sağlayacak yeni büyüme stratejisi uygulamasını hızlandırmıştır. Çin’de 

önümüzdeki dönemde ihracatın nasıl bir seyir izleyeceği; ekonomik ve sanayi üretim 

yapısının yeni dönemde uygulanacak reformlarla nasıl şekilleneceğine bağlı 

görülmektedir.  

2006-2010 yıllarını kapsayan 11. ve 2011-2015 yıllarını kapsayan 12.  Beş Yıllık 

Kalkınma Planlarında; iç talebin artırılması, gelir eşitsizliğinin düşürülmesi, enerjinin 

                                                 
208 OECD, 2012b:80 
209 OECD, 2012b:82 
210 a.g.e.:78-79 
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etkin kullanımın geliştirilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması, yasal hakların 

genişletilmesi ve ekonomide derinliğin sağlanması konularına öncelik verilmiştir. 

Ayrıca üretimde teknolojik kapasitenin artırılarak yerli katma değerin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.211 Hali hazırda 2015 yılı sonuna kadar uygulanacak olan 12. Beş 

Yıllık Kalkınma Planında Çin’in ihracatını şekillendirecek politika öncelikleri aşağıda 

özetlenmiştir. 

Çin’de ekonomik yapının dengeli ve istikrarlı hale getirilmesi öncelikli 

konulardan biri olmuş ancak 2008 yılından sonra yaşanan küresel krizin etkisiyle bu 

sürecin daha da hızlandırılması kararlaştırılmıştır. Buna yönelik olarak “İçsel ve 

Sağlıklı Büyüme” temalı olarak hazırlanan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2011 yılında 

kabul edilmiştir. Planda genel olarak büyümenin kaynağının ihracat ve yatırımdan iç 

tüketime kaydırılması amaçlanırken bunu gerçekleştirmek için üç temel alana 

odaklanılmıştır. Bunlar; ekonominin yeniden yapılandırılması, sosyal adaletin 

geliştirilmesi ve çevrenin korunması olmuştur.212  

Çin’in sanayi sektörü dönüşümüne yönelik politikaları aynı zamanda ülkenin 

ihraç ürünlerini de şekillendireceğinden içinde bulunduğu plan döneminde imalat 

sanayiine yönelik politikalar önemli görülmüştür. Planda sanayi politikaları ekonomik 

dönüşümün sağlanması açısından en temel araçlardan biri olarak görülürken temel 

olarak sağlık, enerji ve teknoloji olmak üzere üç sektör üzerinde odaklanılmıştır. 

Ayrıca sanayiinin modernleşmesini ve teknolojik kalkınmasını sağlaması amacıyla 7 

stratejik endüstri seçilmiştir. DYY’lerin seçilen endüstrilere yönelmesi teşvik edilirken 

aynı zamanda bu endüstrilerin gelişimi için 2,1 trilyon dolara kadar kamu harcaması 

yapılması izni verilmiştir.213 Plan dâhilinde Çin’in modern sanayii yapısının temel 

omurgasını oluşturması beklenen 7 stratejik sektör hedefi ve geçiş aşamaları şu 

şekildedir:214 

 Enerji tasarrufu ve çevrenin korunması: Enerji kullanımında etkinliğin 

artırılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması, geri dönüşüm alanında 

                                                 
211 Morrison, 2014:31-32 
212 APCO Worldwide, 2010:1-2 
213 Morrison, 2014:32 
214 The Us-China Business Council, 2013:13 
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Ar-Ge çalışmalarının ve doğa ile uyumlu ürünlerin üretiminin 

hızlandırılması, 

 Yeni nesil bilgi teknolojileri: Yeni nesil mobil iletişim araçlarında Ar-Ge 

çalışmalarının geliştirilmesi, telekomünikasyon, yayıncılık ve internet 

ağları alanlarındaki teknolojik kapasitenin gelişmiş ekonomilerin 

seviyelerine yükseltilmesi, ileri teknolojili yazılımlar ve dijital teknolojiler 

alanında kayda değer gelişim sağlanması, 

 Biyoteknoloji: Biyoloji ve tıp mühendisliği alanında üretim yapılması ve Ar-

Ge çalışmalarının hızlandırılması, 

 Yüksek teknolojili teçhizat imalatı: Havacılık endüstrisinin geliştirilmesi ve 

bu sektördeki teçhizat üretimine odaklanılması, uzay ve uydu alanında Ar-

Ge çalışmalarının geliştirilmesi, su altı teçhizat mühendisliğinin 

geliştirilmesi, 

 Yeni enerji kaynakları: Yeni nesil nükleer teknoloji alanında araştırmaların 

yapılması ve nükleer reaktörlerin geliştirilmesi, güneş paneli 

teknolojilerinin ülkede yaygınlaştırılması, foto termal ve rüzgâr enerjisi 

teknolojilerinin ve teçhizatlarının geliştirilmesi, 

  Üretim için yeni ara malları: Yarı iletken aydınlatma gereçleri, nadir 

elementler, özel camlar, yüksek performanslı kaplama gibi yeni üretim 

materyallerinin geliştirilmesi, 

 Yeni nesil enerjiye uygun araçlar: Hibrid araçların üretimi ve kullanımının 

yaygınlaştırılması ve buna uygun motor bataryalarının çekirdek 

teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi ile düşük emisyonlu araç teknolojisi 

alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılması olarak sıralanmıştır. 

2011-2015 dönemini kapsayan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planında öne çıkan 

diğer önemli hususlar şunlardır:215 

                                                 
215 APCO Worldwide, 2010:3-11 
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 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde büyüme hedefi yüzde 7,5 iken, 

yeni plan döneminde bu oran yüzde 7 olarak belirlenmiştir. Büyüme 

hedefinin düşülmesinin gerekçesi olarak merkezi hükümetin büyümeyi 

destekleyici harcamalarının düşürülmesi, büyümenin niceliksel olmasından 

ziyade niteliksel olmasının hedeflenmesi ve ekonominin yatırım ve ihracata 

olan bağımlılığının azaltılması gösterilmiştir.  

 Teknolojiye dayalı kalkınma hamlesi için belirlenen 7 stratejik endüstrinin 

2015 yılına kadar ekonomik büyümeye katkılarının yüzde 2’den yüzde 8’e 

ve 2020 yılında ise yüzde 15 düzeyine yükseltilmesi hedeflenmiştir.  

 Yurtiçi tüketimin artırılması planın temel hedeflerinden biri olmuş ve bunun 

için asgari ücretlerin her yıl en az yüzde 13 oranında artırılması 

hedeflenmiştir. Bunun yanında sosyal refahın tabana yayılması ve sosyal 

güvenlik ağının genişletilmesi yoluyla iç tüketimin artırılması 

hedeflenmektedir.   

 Hizmetler sektörü gelişiminin hızlandırılması amaçlanmıştır. Plan dönemi 

içerisinde hizmetler sektörünün GYSH içindeki payının yüzde 43’den yüzde 

47 seviyesine çıkarılması hedeflenmiştir. 

 Modern tarım, ileri teknolojili ve çevreyle dost endüstri alanlarına 

DYY’lerin yatırım yapmaları teşvik edilmiştir. 

 Kıyı bölgelerinin yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerin üretildiği ve 

geliştirildiği bir laboratuvara dönüştürülmesi amaçlanmıştır. 

 Hızlı tren ve otoyol ağlarının geliştirilmesi ve şehirleşme oranının yüzde 

47,5’den yüzde 51 seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

 Ar-Ge harcamaların GSYH’ya oranının yüzde 2,2 ve 10 bin insana düşen 

ortalama patent sayısının 3,3 düzeyine yükseltilmesi amaçlanmıştır.  

 Düşük gelirli ailelerin barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik 36 milyon 

adet finansman maliyeti düşük binanın yapılması amaçlanmıştır.   
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12. Beş Yıllık Kalkınma Planının yanı sıra 2006 yılında Orta ve Uzun Dönemli 

Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Kalkınma Programı216 (2006-2020) kabul edilmiştir. Bu 

program dahilinde 2020 yılına kadar Çin’in yenilik alanında önemli bir merkez haline 

gelmesi ve 2050 yılında ise yenilik alanında dünyanın lideri olması hedeflenmektedir. 

2020 yılına kadar gerçekleşmesi öngörülen temel hedefler şunlardır:217 

 Bilimsel ve teknolojik gelişimin ülke kalkınmasına olan katkısını yüzde 60 

veya daha üst seviyelere çıkarmak, 

 Ülkenin hali hazırda yüzde 50 seviyesinde olan yabancı teknolojiye 

bağımlılığını yüzde 30 seviyelerine düşürmek, 

 Ar-Ge alanında yapılan harcama oranını GSYH’nin yüzde 2,5 seviyesine 

yükseltmek ve Ar-Ge’de öncelikli alanlar olarak uzay programları, imalat 

sanayi gelişimi, yenilenebilir enerji, bilgisayar ve yaşam bilimlerine 

odaklanmak. 

Çin’de teknoloji odaklı bir sanayi yapısının kurulmaya çalışılması, büyümenin 

kaynaklarının değiştirilmesi, ulusal rekabetin genişletilmeye çalışılması, ülkenin 

yabancı teknolojiye olan bağımlılığının azaltılması ve yerli katma değerin artırılması 

“Çin’de üretildi” (Made in China) modelinden “Çin’de geliştirildi” (Innovated in 

China) modeline geçişin sağlanmasına yönelik aşamalar olmuştur.218 Genel olarak 12. 

Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemindeki reform çalışmaları ekonomik etkinliğin ve 

rekabetin artırılmasını hedeflerken, reformlar hedefleri bakımından 1978 yılındaki 

reform süreciyle kıyaslanabilecek düzeyde önemli bir gelişme olarak görülmektedir.219 

  

                                                 
216 Bu program enerji, su, mineral kaynaklar, çevre, tarım, imalat sanayi, iletişim, ulaşım, bilgi ve 
modern endüstriler, nüfus, sağlık, ulusal savunma, şehirleşme gibi temel alanları ve öncelikli konuları 
içermektedir. Bu rapor aynı zamanda 16 özel proje ve 8 öncü teknolojinin genel hatlarını içermektedir. 
217 Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of China, Erişim Tarihi: 15.06.2014 
     http://www.most.gov.cn/eng/pressroom/200507/t20050706_22978.htm 
218 Morrison, 2014:33 
219 Morrison, 2014:34 
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3. TÜRKİYE’NİN İHRACAT GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.1. Türkiye’nin Dışa Açılması ve İhracat Gelişimi 

Türkiye’de 1980 öncesi dönemde “ithal ikameci büyüme” modeli çerçevesinde 

ödemeler dengesi üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla ithalatı kısıtlayıcı dış 

ticaret ve ithal ikameci sanayileşme politikaları uygulanmıştır. Bu yolla sanayi 

ürünlerinin yurt içinde ikamesi teşvik edilmiş ve kamu kesimi öncülüğünde 5 yıllık 

kalkınma planları aracılığı ile yürütülen yatırım programlarıyla süreç desteklenmeye 

çalışılmıştır.220 İthalatı kısıtlayıcı politikalara karşın, ithal ikameci sanayilerin 

üretimde dışa bağımlı olması nedeniyle hedeflenenin aksine ithalat önemli oranda 

artmış, ihracatta ise önemli bir gelişme kaydedilememiş ve 1980 yılında ihracatın 

GSYH’ya oranı yalnızca yüzde 5 düzeyinde kalmıştır.221  

1980 öncesi dönemde uygulanan politikaların başarılı sonuçlar vermemesi 

üzerine 1980 yılında dönemin hükümeti tarafından yürürlüğe konulan 24 Ocak 

Kararlarıyla birlikte serbest piyasa koşulları ve dışa açık ekonomi modeli 

uygulanmaya başlanmıştır. 24 Ocak kararları ile başlayan dışa açılma sürecinde 

makroekonomik dengelerin iyileştirilmesinin yanında büyümenin ihracata dayalı hale 

gelmesi hedeflenmiştir. Buna yönelik olarak ihracat ve DYY’lerin artırılması, fiyat 

sisteminin daha serbest hale getirilmesi ve faizlerin serbest bırakılması amaçlanmıştır. 

Uygulanan politikalar kısa zamanda etkisini göstermeye başlamış ve Türkiye’de 

ihracat 1980–1984 döneminde nominal olarak yüzde 144 oranında artış 

kaydetmiştir.222  

Bu süreçte ihracatın teşvik edilmesinin yanında ithalatın da serbestliğine yönelik 

değişiklikler gerçekleştirilmiştir. İthalata yönelik uygulanan kısıtlayıcı ve korumacı 

politikaların gevşetilmesi ilk zamanlarda yavaş gerçekleşirken 1984 yılı sonrasında 

hızlanmaya başlamıştır. İthal ürünlere yönelik miktar kısıtlamaları 1986 yılına kadar 

büyük oranda indirilirken imalat sanayi ürünlerine uygulanan ortalama 

ağırlıklandırılmış vergi oranı 1983 yılında yüzde 75,8 iken, 1994 yılında yüzde 20,7’ye 

ve AB ile Gümrük Birliği antlaşmasının 1995 yılı sonunda yürürlüğe girmesi 

                                                 
220 Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 2011:33 
221 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2007b:10 
222 a.g.e.:10-11 
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sonrasında ise yüzde 10 seviyelerine düşürülmüştür.223 Ticaretin serbestleştirilmesine 

yönelik çabalar sonraki dönemde de hızla devam etmiştir. İthalatta pozitif listeden, 

negatif listeye geçilmiş, miktar kısıtlamaları yerine tarife uygulaması ön plana 

çıkarılmış, koruma oranları giderek düşürülmüş, ihracata yönelik olarak ise; tescil, 

lisans ve ruhsat uygulamaları yürürlükten kaldırılarak, ihracat rejiminde serbestlik 

prensibi oluşturulmaya çalışılmıştır.224 

1980 yılından itibaren ihracatın artırılmasına yönelik nakdi teşvikler 

sağlanmasının yanında Türk ihracatçılarının dış pazarlarda rekabet gücünün artırılması 

amacıyla 1987 yılında Türk Eximbank kurulmuştur.225 İhracata yönelik sağlanan 

teşviklerin toplamı, 1980 yılında ihracatın yüzde 17,2’sine denk gelirken 1989 yılında 

bu oran yüzde 33,8 düzeyine yükselmiştir. Eximbank’ın kurulmasıyla birlikte ihracat 

teşvikleri yeni bir boyut kazanmış ve potansiyeli yüksek olan sektörlere öncelik 

verilmeye başlanmıştır. Doğrudan ödemeler, ihracat kredileri, vergi ve gümrük vergisi 

indirimlerini kapsayan ihracat teşvikleri, 1996 yılında Türkiye-AB Gümrük Birliği 

Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle zaman içerisinde tamamen kaldırılmıştır.226 

İzlenen politikalar sonrası on yıllık dönemde ihracat hacmi önemli artışlar 

göstermiştir. (Bkz Ek-3) 1980 yılında 2,9 milyar dolar olan ihracat, 1990 yılında 12,9 

milyar dolara yükselirken ihraç malları kompozisyonunda da önemli değişimler 

görülmüş ve tarım ürünlerinin payı kademeli olarak gerilerken, sanayi ürünlerinin 

payında önemli artışlar gerçekleşmiştir. 1980 yılında sanayi ve madencilik ürünlerinin 

toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 35 seviyelerinde iken, 1990 yılında bu oran 

yüzde 75’e ulaşmıştır.227 

1990 sonrası dönemde eski adıyla GATT olan DTÖ üyeliği ve AB ile Gümrük 

Birliği Anlaşması Türkiye’nin dış ticaret politikalarını şekillendiren iki önemli gelişme 

olmuştur. 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği üyeliği doğrultusunda AB ile 

gerçekleştirilen müzakereler ve 1995 yılında gerçekleşen DTÖ üyeliği doğrultusunda 

sanayi ürünlerinde tarife indirimleri, tarım ve tekstil sektörlerinde bazı düzenlemelerin 

                                                 
223 Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 2011:35 
224 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2007b:11 
225 a.g.e:11 
226 Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 2011:33-34 
227 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2007b:12 
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hayata geçirilmesi Türkiye’nin dış ticaretinde önemli değişimleri meydana getirmiştir. 

Ayrıca yatırım tedbirleri, fikri mülkiyet hakları ve hizmet ticareti gibi alanlarda 

uluslararası ticaret sistemine dahil olunmuştur. DTÖ üyeliği sayesinde Türkiye’nin dış 

ticaret sistemi, küresel ticaret sistemine uyumlu hale gelirken228 Gümrük Birliği 

Anlaşması sayesinde dış ticaret tarifeleri AB standartları ile uyumlu hale gelmiştir.229 

1980 yılından itibaren küresel ticarete entegrasyonu hızlandırmayı sağlayan iki 

önemli anlaşmanın yükümlülüklerinin hayat geçirilmesine yönelik düzenlemelerle 

birlikte  başta ihracat olmak üzere dış ticaretinin nasıl bir seyir izlediğine yönelik 

olarak Grafik 3.1’de Türkiye’nin 1980-2013 dönemindeki ihracat ve ithalatı ile 

ihracatın ithalatı karşılama oranı kritik görülen bazı olaylarla birlikte gösterilmiştir. 

1980’lerde başlayan ticareti serbestleştirme politikaları ile birlikte dış ticaret hacmi ilk 

zamanlarda ılımlı bir artış gösterirken sonrasında kademeli olarak hızlanmaya 

başlamış, ardından 1994 ve 2001 yıllarında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler 

nedeniyle daralmaya başlamıştır. 2001 krizinin ardından hızla yükselmeye başlayan 

dış ticaret 2008 yılında yaşanan kriz nedeniyle önemli oranda daralmıştır. Krizle 

birlikte küresel piyasalarda dış talebin ciddi oranda düşmesi sonucunda 2009 yılında 

Türkiye’nin dış ticaret hacmi önemli şekilde düşmüştür. Bununla birlikte sonraki 

yıllarda krizin etkilerinin kademeli olarak azalmaya başlamasıyla birlikte gerek ithalat 

gerekse ihracat hızla artmaya başlamıştır.  

                                                 
228 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2007b:12-13 
229 Dünya Bankası, 2014b:6-7 



95

 
 
 

95 
 

Grafik 3.1. 1980-2013 Döneminde Dış Ticaret ve İhracatın İthalatı Karşılama 
Oranı230 

 
Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 21.11.2014. 

1980-2013 döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise dalgalı bir seyir 

izlemiştir. 1980 yılında Türkiye’de dış ticaretin sınırlı olması nedeniyle ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 36,8 iken sonrasında ihracatın artmaya başlamasıyla 

birlikte 2001 yılında yüzde 75,7 düzeyine yükselmiş, sonrasında ithalatın ihracata 

nazaran daha hızlı artmasıyla bu oran 2013 yılında yüzde 60 seviyelerine gerilemiştir. 

3.2. Türkiye’nin Yakın Dönem İhracatına Genel Bakış 

Türkiye’de ihracat, 2000’li yıllarla birlikte önemli şekilde ivme kazanmış ve 

beraberinde küresel ticaret içerisindeki payı artmaya başlamıştır. Bu durum 

Türkiye’nin 2004-2013 döneminde önemli dış ticaret partnerleri ile olan ihracat ve 

ithalat düzeyinin gösterildiği Tablo 3.1’de daha net görülmektedir. Türkiye’nin küresel 

ihracattan aldığı pay 2004 yılında yüzde 0,69 iken 2013 yılında bu oran yüzde 0,82 

seviyesine yükselmiştir. 2009 yılında yaşanan küresel kriz öncesine kadar ihracat artış 

oranı çift haneli olarak gerçekleşirken özellikle en önemli ihracat pazarı olan AB-28 

ekonomilerinde krizin daha fazla hissedilmesi neticesinde ihracat 2009 yılında yüzde 

22,6 oranında daralmıştır. Ancak aynı yıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesine yapılan 

ihracat hızla artmış ve Libya’ya yapılan mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 67, 

Mısır’a yüzde 82 ve Irak’a yüzde 30 oranında artış kaydetmiştir. AB-28 ülkelerinde 

                                                 
230 İhracatın ithalatı karşılama oranı = ((X/M)*100) 
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daralan talebin alternatif pazarlarda telafi edilmeye çalışılması ve krizin etkilerinin 

azalmaya başlamasıyla 2010 yılında ihracat yeniden hızlanmaya başlamış ve kriz 

öncesi seviyeyi aşmıştır. 

İhracat düzeyi artarken ithalatın göreli olarak daha hızlı artmasından dolayı 

Türkiye’de uzun yıllardan bu yana dış ticaret açığı problemi yaşanmaktadır. 

Türkiye’deki dış ticaret açığının hangi ülkelerden kaynaklandığının tespiti için Tablo 

3.1’de ikili ticaret düzeylerine bakıldığında en büyük ihracat pazarımız olan AB-28 ile 

dış ticaretin daha dengeli bir şekilde devam ettiği görülmektedir. 2013 yılında 

Türkiye’nin AB-28’e yaptığı toplam ihracat 63 milyar dolar, AB-28’den yaptığı ithalat 

ise 92,5 milyar dolar düzeyinde iken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin son dönemde artan dış ticaret açığında AB-28’den ziyade 

Çin ve Rusya gibi gelişmekte olan ekonomilerle yapılan ikili ticaretin önemli etkisi 

olduğu görülmektedir. Zira 2013 yılında Türkiye’nin Çin’e yapmış olduğu toplam 

ihracat 3,6 milyar dolar iken Çin’den yapılan ithalat 24,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı şekilde aynı yılda Rusya’ya yapılan ihracat 7 milyar dolar iken 

Rusya’dan yapılan ithalat 25,1 milyar dolar olmuştur.231 Ayrıca AB-28 haricindeki 

Avrupa ülkeleriyle yapılan ikili ticaretin genel olarak Türkiye aleyhine geliştiği 

görülmektedir. 2013 yılında Türkiye’nin AB hariç Avrupa ülkelerine yapmış olduğu 

ihracat 14,2 milyar dolar iken bu ülkelerden yapılan toplam ithalat ise 41,3 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 

                                                 
231 Türkiye birincil enerji tüketiminde yüzde 72 oranında ithalata bağımlı durumdadır. Türkiye’de 
tüketilen enerjinin yüzde 30,9’u doğalgazla karşılanırken 2013 yılında doğalgaz ithalatının yaklaşık 
olarak yüzde 58’i Rusya’dan tedarik edilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında Türkiye-Rusya ikili 
dış ticaretinde Türkiye aleyhine dış ticaret açığının yaşanmasının en temel gerekçelerinden biri mevcut 
durumda Rusya’dan yüksek enerji ithalatının yapılması olarak görülmektedir. 
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Tablo 3.1. Türkiye’nin Ülkelere Göre İhracat Performansı (2004-2013) 

 
Kaynak: TÜİK http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, , IMF World Economic Outlook, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx, 25.11.2014. 

Türkiye’de ihracatın 2000 sonrası dönemde hızla artmaya başlamasında iki 

faktör önemli rol oynamıştır. İlk olarak, 2008 krizi öncesi dönemde ihracat artışında 

rekabetçilik alanındaki gelişim önemli rol oynarken ikinci olarak kriz sonrası dönemde 

küresel talebin iyileşmeye başlaması etkin rol oynamıştır.232 Bu iki faktörün dışında 

yoğun ticaretin233 de ihracat artışında önemli katkısı olurken gerçekleştirilen ihracatın 

yaklaşık üçte ikisi yoğun ticaret yoluyla sağlanırken geri kalan üçte birlik kısmı ise 

                                                 
232 Dünya Bankası, 2014a:4-5 
233 Yoğun ticaret olarak kast edilen aynı firmalar tarafından aynı ürünlerin aynı pazarlara ihracatının 
artırılması, yaygın ticarette kast edilen ise ülkenin mevcut ihracatçılarının yeni ürünleri mevcut 
pazarlara sunması veya mevcut ihracatçıların yeni pazarlara giriş yapması veya ihracat pazarlarına yeni 
firmaların dahil olmasıdır. 
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yaygın ticaret yoluyla gerçekleştirilmiştir.234 Dünya Bankasına göre Türkiye’nin 2002-

2011 döneminde yaptığı ihracatın yüzde 65’i yoğun ticaretten kaynaklanırken geriye 

kalan ihracatın yüzde 11’lik kısmı yeni şirket, yüzde 15’lik kısmı yeni pazar ve yüzde 

9’luk kısmı ise yeni ürün kaynaklı gerçekleşmiştir. Dünya Bankası ayrıca, Türkiye 

ihracatında yoğun ticaret payının Türkiye’nin bulunduğu kalkınma düzeyindeki bir 

ülke için oldukça yüksek olduğunu ifade etmiştir. Kalkınmanın üst basamağındaki 

ülkelerde öncü firmalarla rekabet halinde olan firmaların piyasada kalabilmesi için 

yenilik kapasitelerini artırmaları gerektiğinden yoğun ticaretin düşük düzeyde olduğu 

belirtilirken kalkınmanın alt kademelerindeki ülkelerin önemli kısmının hammadde 

ihracatçısı olması nedeniyle yoğun ticaretin yüksek olduğu ve Türkiye’nin de bu 

ülkelerle benzerlik gösterdiği vurgulanmıştır.235 

Küresel piyasalarda birçok ekonomide olduğu gibi Türkiye ekonomisini de 

önemli şekilde etkileyen 2008 krizinden 2013 yılına kadar olan dönemde Türkiye’nin 

ihracat alanında küresel ticaret içerisindeki durumu önemli ülkelerle karşılaştırmalı 

olarak Tablo 3.2’de gösterilmektedir. 2009 yılında küresel ihracat 12,7 trilyon dolar 

olarak gerçekleşirken en fazla ihracat yapan ülke 1,2 trilyon dolar ile Çin olurken onu 

sırasıyla Almanya ve ABD ekonomisi takip etmiştir. 2009 yılında Türkiye 102 milyar 

dolarlık ihracat hacmi ile dünyada 34. sırada yer almıştır. 2009 yılında küresel ticarette 

5376 adet farklı ürün ihraç edilirken Türkiye’nin ihraç ettiği toplam farklı ürün sayısı 

4394 olarak gerçekleşmiş, Çin 4749 farklı ürün ihraç ederken ABD 5021 adet farklı 

ürün ile en çeşitli ihracat sepetine sahip ülke olmuştur. 2013 yılında ise Türkiye’de 

ürün çeşitliliği bir miktar artarak 4463 adet olurken Çin ve Hindistan’ın ardından 

ihracatta en fazla ürün çeşitliliğine sahip gelişmekte olan ekonomi olmuştur. 2013 

yılında başta gelişmiş ekonomilerde olmak üzere dış talebin canlanmaya başlamasıyla 

dünya ihracat hacmi 18,2 trilyon dolara yükselirken bunun 2,2 trilyon doları Çin 

tarafından yapılmış, ABD ihracat hacmini 1,5 trilyon dolara yükselterek Almanya’yı 

geride bırakmış ve  Çin’in ardından en fazla ihracat yapan ülke olmuştur. Türkiye ise 

2009-2013 döneminde ihracatını yüzde 50 artırarak 152 milyar dolar ile dünya 

sıralamasında iki basamak ilerleyerek 32. sıraya yükselmiştir. Buna karşın dış ticaret 

                                                 
234 Dünya Bankası, 2014a:1 
235 a.g.e.:6-7 
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açığımız aynı süre zarfında 39 milyar dolardan 100 milyar dolara yükselmiştir. 2009-

2013 döneminde Türkiye’nin ihracatta ürün yoğunlaşma düzeyinin gerilemesi önemli 

bir gösterge olarak görülmüştür. Zira Türkiye’nin ihracatta belli başlı ürünlere yoğun 

olarak bağımlı olması sorun olarak görülürken son yıllarda bu bağımlılık düşmeye 

başlamıştır. Tablo 3.2’de Türkiye’de en fazla ihraç edilen ilk üç ürünün toplam ihracat 

içerisindeki payı 2009 yılında yüzde 10,5 iken 2013 yılında bu oran yüzde 7,6 

düzeyine gerilemiştir. 

Tablo 3.2. Kriz Sonrasında Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerin İhracat Profili 

 
Kaynak: International Trade Center Trade Map, http://www.trademap.org/Index.aspx, 18.09. 2014 

3.3. Türkiye İhracatında Partner Ülkeler 

Türkiye 2000’li yılların başından itibaren ihracat pazarını önemli oranda 

çeşitlendirmeyi başarmıştır. 1999 yılında belli başlı gelişmekte olan ekonomilere 

kıyasla Türkiye, en yüksek ihracat pazar konsantrasyonuna236 sahip ülkelerden biri 

                                                 
236 Bir ülkenin toplam mal ihracatı içerisinde birkaç ürünün veya ihraç pazarı ülkelerinin önemli 
düzeyde ağırlığının olması durumunu ifade etmektedir. Bir piyasada ihracat konsantrasyonunun 
azalıyor olması ülkenin daha rekabetçi olmaya başladığını göstermektedir. Bu durum, ihracatçı 
firmaların ihraç ettikleri ortalama ürün sayısındaki, ihraç edilen mal başına ihracat yapan ortalama firma 
sayısındaki, ihracatçıların ihracat yaptıkları hedef pazar sayısındaki ve hedef pazarların her birine 
ihracat yapan firma sayısındaki artış o ülkenin ihracat konsantrasyonu düşürmektedir. 
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iken 2010 yılında bu önemli oranda gerilemiş ve 2012 yılında Türkiye 137 ülkeye 10 

milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek Çin, Hindistan ve Brezilya’nın 

ardından gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüksek pazar çeşitliliğine sahip 

ülkelerden biri haline gelmiştir. Türkiye’nin son dönemde ihracat pazarını hızlı şekilde 

çeşitlendirmesinde ihraç mallarının geleneksel olmayan pazarlara kararlı şekilde 

yönlendirilmesi ve kriz sonrası Avrupa’nın gerileyen talebinin telafisine yönelik 

alternatif pazar arayışı önemli rol oynamıştır.237 

Şekil 3.1’de Türkiye’nin 2001 ve 2013 yıllarında yaptığı ihracatın ülkelere göre 

dağılımı gösterilmiştir. Harita üzerindeki renklerin yoğunluğu o ülkeye yapılan 

ihracatın miktarına göre artmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye’nin 2001 yılında 42 

ülkeye (Bkz. Ek-1) yaptığı ihracatın oldukça sınırlı düzeyde olduğu yalnızca bazı 

Avrupa ülkelerine ve ABD’ye nispeten yüksek düzeyde ihracat yapıldığı 

görülmektedir. Türkiye 2001 yılında ABD’ye 3,1 milyar dolar, Almanya’ya 5,4 milyar 

dolar, İngiltere’ye 2,2 milyar dolar, Rusya’ya 0,9 milyar dolar, Çin’e 0,2 milyar dolar 

ihracat gerçekleştirmiştir. 2013 yılına gelindiğinde ise enflasyon etkisinden 

arındırılmış olan reel ihracat düzeyi birçok ülkede artmaya başlamıştır. 2001 yılında 

Ortadoğu, Afrika, Çin ve Rusya pazarlarına sınırlı düzeyde ihracat yapılırken 2013 

yılında Türkiye’nin bu bölgelere ihracatının önemli oranda yükseldiği görülmektedir. 

2013 yılında Türkiye’nin reel ihracatı ABD’ye 4,3 (5,6)238 milyar dolar, Almanya’ya 

10,4 (13,7) milyar dolar, İngiltere’ye 6,7 (8,8) milyar dolar, Rusya’ya 5,3 (7) milyar 

dolar Çin’ ise 2,7 (3,6) milyar olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılına kıyasla 2013 yılında 

Avrupa ve ABD’nin yanı sıra Rusya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracatın artmış 

olması önemli görülmektedir. Bununla birlikte 2001-2013 döneminde Türkiye’de 

ihracatın çoğunlukla yakın coğrafya içerisindeki AB-28 ile Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’da yoğunlaşmış olması, ihracat performansının istikrarı açısından risk 

oluşturmaktadır. Zira bu bölgelerde meydana gelebilecek olası ekonomik ve siyasi 

sorunlar direkt olarak Türkiye’nin ihracat gelişimini olumsuz etkileyecektir. Bu 

nedenle Türkiye’nin ihracatın daha dengeli ve istikrarlı hale gelmesinde uzak 

                                                 
237 Dünya Bankası, 2014a:8-9 
238 Parantez içerisindeki değerler nominal ihracat düzeyini gösterirken parantez dışındaki değerler reel 
ihracat düzeyini göstermektedir. 
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coğrafyadaki önemli ülkelerde ihracat hacminin artırılmasının önemli rol oynanacağı 

düşünülmektedir. 

Şekil 3.1. Türkiye’nin 2001 ve 2013 Yıllarında İhracat Pazarı Görünümü 

 
Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 21.10.2014 veri setinden yararlanılmıştır.  

Grafik 3.2’de ise 2001-2013 döneminde Türkiye’nin ihracat yapmış olduğu belli 

başlı ülkeler veya ülke gruplarının toplam ihracat içerisindeki payları gösterilmiştir. 

Görüldüğü üzere, 2007 yılından itibaren AB-28’nin payı kademeli olarak azalmış olsa 

da AB-28 Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olmaya devam etmektedir. 2001 

yılında AB-28’in toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 56,7 iken 2013 yılında bu oran 

yüzde 42,3 seviyesine gerilemiştir. AB-28’e ihracatın kriz öncesi dönemde ivme 

kaybetmeye başladığı buna karşılık aynı dönemde Irak ve Ortadoğu’ya yapılan 

ihracatın hızla yükseldiği görülmektedir. Krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2013 
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yılında AB-28’e yapılan ihracat yeniden artarken Ortadoğu’ya yapılan ihracat ise 

gerilemiştir.    

Grafik 3.2. Mal İhracatının Bazı Ülke ve Ülke Gruplarına Dağılımı (2001-2013)  
        (Yüzde pay) 

 
Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 21.10.2014.veri setinden yararlanılmıştır.  

Türkiye’nin ihracatının önemli bir kısmının AB-28 grubu ve Ortadoğu 

Bölgesi’ne yapılan ihracatın oluşturduğu buna karşın diğer ülkelerin ihracat 

içerisindeki paylarının genel olarak yüzde 8 düzeyinin altında seyrettiği 

görülmektedir. AB haricindeki Avrupa ülkeleri ile Çin’e yapılan ihracatın düşük 

seviyelerde gerçekleşmesi nedeniyle Türkiye’nin bu pazarlarda daha etkin olarak 

ihracat düzeyini artırması imkânı bulunmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinin coğrafi 

açıdan Türkiye’ye daha yakın olmaları ve bunun ihracat maliyeti açısından da avantaj 

sağlaması nedeniyle özellikle değerlendirilmesi gerekli alanlardan biri olarak 

görülmektedir. Ayrıca 2008-2009 krizinden sonra AB-28 pazarında Çin’in ihracatında 

düşüş yaşanması aynı zamanda Türkiye açısından önemli bir fırsat meydana 

getirmektedir. Çin’in AB-28 grubunda pazar payını kısmen kaybettiği tekstil ve 

makine gibi ürünlerde Türkiye’nin etkin politikalar uygulaması durumunda, AB-28 

grubunda kaybettiği pazar payını yeniden kriz öncesi veya daha üst seviyelere taşıma 

imkânı bulunmaktadır. 

Türkiye’nin 2009-2013 kriz sonrası dönemde en fazla ihracat yaptığı ilk 20 

ülkenin ithalat artışı ile bu ülkelere Türkiye’nin ihracat artış hızı arasındaki ilişki Şekil 
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3.2’de gösterilmektedir. Yatay eksende Türkiye’nin bu dönemde ülkelere yapmış 

olduğu ihracattaki ortalama artış, dikey eksende ise aynı dönem içerisinde bu ülkelerin 

küresel piyasalardaki ithalat artış oranları gösterilmiştir. Şekildeki baloncukların 

boyutu ülkelerin 2013 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki paylarıyla 

orantılıdır. Orijinden 45 derecelik açıyla geçen doğru vasıtasıyla Türkiye’nin ihracat 

artışının ülkelerin ithalat artış düzeylerinin altında veya üstünde olup olmadığı 

görülebilmektedir. 2013 yılında en büyük pazarımız olan Almanya’ya ihracat artışı, 

ülkenin ortalama ithalat artışının üzerinde gerçekleşmiştir. Kriz sonrasında ön plana 

çıkan Irak pazarında da yükselen ithalat talebine karşılık önemli oranda ihracat 

artışının kaydedildiği görülmektedir. Bununla birlikte Romanya, Fransa ve İtalya gibi 

ülkelerle ihracat artış hızımız, ülkelerin ithalat artış hızının altında gerçekleşmiş olup 

bu ülkelerin ithalat talebinden yeteri oranda yararlanılmadığı görülmektedir.  

Şekil 3.2. Türkiye’nin İhracat Pazarlarındaki İthalat-İhracat İlişkisi (2009-2013) 
             (Yüzde) 

 
Kaynak: International Trade Center Trade Map, http://www.trademap.org/Index.aspx, 18.11.2014  
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3.3.1. Türkiye’nin ihracatta ülke yoğunlaşma oranı 

Dünya Bankası (2014) Raporunda Türkiye’nin özellikle 2000’li yıllarla beraber 

ihracat pazarında gelişme gösterdiği belirtilmiştir. Türkiye’nin ihracat pazar 

çeşitliliğini ne derece geliştirdiğinin görülmesi amacıyla ülke yoğunlaşma oranı 

hesaplanmıştır. 

Dış ticarette yoğunlaşma oranı, ticari faaliyetin belirli sayıdaki firmalar 

tarafından kontrol edilmesi olarak tanımlanmakla birlikte, belirli ülkeler, belirli 

sektörler veya ürünler için de hesaplanabilmektedir. Ülke yoğunlaşma endeksinde, 

yoğunlaşma oranı (CRm) belli sayıdaki ihracat yapılan ülkenin kümülatif paylarını 

ifade eden bir ölçümdür. CRm, 0 ile 100 arasında bir değer almakta ve aşağıdaki formül 

yardımıyla hesaplanmaktadır.239 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 = ∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 100
𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

Formülde, CRm yoğunlaşma oranını, Pi ise firma, madde, fasıl veya ülkenin 

payını göstermektedir. CR1 ölçümü yapılan yıldaki en büyük birimin payını 

gösterirken CRm m biriminin kümülatif payını göstermektedir. Uluslararası alanda 

yapılan çalışmalarda dört ülke veya dört firma yoğunlaşma oranı olarak adlandırılan 

CR4 ve sekiz ülke veya sekiz firma olarak adlandırılan CR8 değerleri, ülkeler 

arasındaki mukayesede sıklıkla kullanılan derecelerdir. Birim sayısının az olması, dış 

ticaretin az birimler tarafından kontrol edildiğini ve dolayısıyla yoğunlaşma oranının 

yüksek olduğunu göstermektedir.240 

TÜİK verileri kullanılarak Türkiye’nin 2004 ve 2013 yıllarındaki mal 

ihracatında ülke yoğunlaşma oranları yukarıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. 

Tablo 3.3’te Türkiye’nin 2004-2013 döneminde en çok ihracat yapmış olduğu ilk 20 

ülkenin ihracat içerisindeki payları ve ülke yoğunlaşma oranları gösterilmiştir. 2004 

yılında en fazla ihracat yapılan ülke yüzde 13,8 ile Almanya olurken CR1 yüzde 13,8, 

CR4 yüzde 37,7 ve CR8 yüzde 54 olarak hesaplanmıştır. 2013 yılında ise en fazla 

ihracat yapılan ülke yüzde 9 ile yine Almanya olurken CR1 yüzde 9, CR4 yüzde 27,3 

                                                 
239 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 2003:6 
240 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 2003:6 
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ve CR8 yüzde 42,9 olarak hesaplanmıştır. 2004 yılında ihracatın yaklaşık yüzde 51’i 

ilk 7 ülkeye (CR7) gerçekleştirilirken 2013 yılında ise yaklaşık yüzde 50,9’u ilk 11 

ülkeye (CR11) yapılmıştır. 2004 ve 2013 yıllarındaki ülke yoğunlaşma dereceleri 

mukayese edildiğinde toplam ihracatın yaklaşık olarak yarısının ilk 7 ülkeden ilk 11 

ülkeye yükselmesi nedeniyle dış ticarette ihracat pazar çeşitlendirilmesinin net olarak 

arttığı görülmektedir. 

Tablo 3.3. Türkiye’nin İhracatında Ülke Yoğunlaşma Oranları (2004-2013) 

 
Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 21.11.2014.  

3.3.2. Türkiye’nin AB-28 ve Ortadoğu pazarı  

Bu bölümde Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan AB-28 ile krizle beraber 

önemi artmaya başlayan Ortadoğu pazarı genel hatlarıyla incelenmiştir. Grafik 3.3’te 

2001-2013 döneminde Harmonize Sistem (HS) 2 dijit fasıllarına göre Türkiye’nin AB-

28’e ihraç ettiği en önemli mal gruplarının pay gelişimi gösterilmiştir. AB-28’e yapılan 

ihracat yapısına bakıldığı zaman kriz öncesinde ve sonrasında ayrıştığı görülmektedir. 

2001 yılında AB-28’e en fazla tekstil ürün grubunda ihracat gerçekleştirilirken, 

zamanla gelişen sanayi yapısıyla birlikte tekstilin payı gerilerken kara ve deniz taşıtları 

ihracatı kriz dönemine kadar kademeli şekilde artış kaydetmiştir. Krizle birlikte taşıt 
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ihracatı önemli oranda gerilerken tekstil ihracatındaki düşüş durmuş ve yatay seyirde 

devam etmiştir. AB-28’e yapılan ihracatta kriz öncesi dönemde taşıt, makina gibi orta 

teknolojili ürünler ağırlıklı iken kriz sonrası dönemde tekstil ihracatı kısmen artarken 

taşıt ve makine ihracatı ise dalgalı bir seyir izlemiştir. 

Grafik 3.3. Türkiye’nin AB-28 İhracatının Ürün Gruplarına Göre Payları241  
        (Yüzde pay) 

 
Kaynak: UN-COMTRADE ,http://comtrade.un.org/data/, 23.11.2014 verilerinden yararlanılmıştır.  

Şekil 3.3’te ise daha önceki sistemle hesaplanmış olan ürün grupları kullanılarak 

Türkiye’nin AB-28’e ürün grupları bazında ihracat artış hızı ve AB-28’in bu ürünlere 

yönelik küresel piyasalardaki talep artış hızı gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 

2002-2013 döneminde sebze grubu haricindeki diğer ürün gruplarında talep artışının 

üzerinde ihracat artışı gerçekleştirildiği görülmektedir. Taşıtlar ürün grubunda AB-28 

grubunun talep artış ortalaması yüzde 6,7 iken Türkiye’nin bu ürün grubunda bölgeye 

ortalama ihracat artışı yüzde 19,9 olarak hesaplanmıştır. AB-28 grubunda 2002-2013 

döneminde talebi en fazla artan ürün grupları sebze, gıda ve metaller olurken bu ürün 

gruplarının bölgeye yapılan toplam ihracat içerisindeki payı kısmen düşük 

gerçekleşmiştir. 2002-2013 döneminde AB-28’de belirtilen ürün gruplarında  artan 

                                                 
241 Harmonize Sistem’in (HS) ilk 2 dijiti olan fasıllara göre ürün grubu fasılları: Taşıtlar;86-87-88-89, 
Metaller; 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83, Makine;84-85, Gıda Ürünleri; 16-24 aralığı, 
Sebzeler; 6-14 aralığı ve Tekstil; 50-63 aralığı şeklindedir. 
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talebe karşılık Türkiye’nin mevcut üretim kapasitesi ve kalitesini artırma yoluyla 

ihracatını artırabilme potansiyeli bulunmaktadır.   

Şekil 3.3. Türkiye-AB-28 Pazarında İhracat-İthalat Değişimi (2002-2013)  

        (Yüzde pay) 

 
Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 23.11. 2014 verilerinden yararlanılmıştır.  

AB-28, Türkiye açısından en önemli ihracat pazarı olmakla birlikte aynı 

zamanda Çin açısından da oldukça önemli bir pazar olmuştur. 2012 yılına kadar Çin’in 

en büyük ihracat pazarı olan bölge, daha sonra ABD’nin gerisinde kalmıştır. Tablo 

3.4’te 2001-2013 döneminde HS2 sınıflandırılmasına göre hazırlanmış ürün grupları 

bakımından iki ülkenin bölgeye gerçekleştirmiş oldukları ihracat dağılımı 

hesaplanmıştır. 2001 yılında Türkiye’nin AB-28’e gerçekleştirdiği toplam ihracat 19,6 

milyar dolar iken, 2013 yılında yaklaşık 3,5 katına çıkarak 71,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Çin bölgeye toplam ihracatını yaklaşık olarak 5,4 

katına çıkarak 76,7 milyar dolardan 417,3 milyar dolara yükseltmeyi başarmıştır. Ürün 

grubu bazında incelendiğinde tekstil ürünlerinde nisbi olarak Türkiye’nin yüksek 

rekabet düzeyine sahip olmasına karşın tekstil ihracatı 2001 yılında 4,2 milyar 

dolardan 2013 yılında 9,5 milyar dolara yükselmiştir. Çin ise aynı dönemde tekstil 

ihracatını 10,8 milyar dolardan 55,7 milyar dolara yükselmiştir. Bunun yanında Çin’in 

bölgeye yapmış olduğu ihracatın önemli bir kısmının makina ürünlerinden oluştuğu 

görülmektedir. Çin’in makine ürünleri ihracatı 2001-2013 döneminde 27,8 milyar 

dolardan 195,2 milyar dolara yükselirken bölgeye gerçekleştirilen toplam ihracatın 
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yarısını oluşturmuştur. Tabloda dikkati çeken bir diğer durum 2009 yılı krizinin iki 

ülkenin ihracatında önemli kayıplara yol açmasına karşın Çin’in krizin etkilerini daha 

çabuk atlatması ve 2010 yılında ihracatını önemli ölçüde artırması olmuştur. Türkiye 

ise Çin’in aksine kriz öncesi ihracat seviyesini ancak 2013 yılında yakalayabilmiştir. 

Türkiye’nin kriz sonrasında AB-28 pazarında kademeli olarak gerilemesi sonrasında 

kısa vadede alternatif Pazar olarak  son dönemde ihracatını AB-28’den Ortadoğu 

Bölgesi’ne kademeli olarak kaydırmaya başlamıştır. 

Tablo 3.4. Türkiye ve Çin’in AB-28’e Ürün Gruplarına Göre İhracatı (2001-
2013) 

                (Milyar dolar) 

 
Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 23.11.2014. 

Çin’in, AB-28 pazarına gerçekleştirmiş olduğu ihracatın toplam ihracat 

içerisindeki payı 2008-2009 döneminde yaşanan küresel krize kadar yaklaşık olarak 

yüzde 20 civarında gerçekleşirken 2013 yılında yüzde 15,4 düzeyine gerilemiştir. 

(Bkz. Tablo 2.2) Çin’in gerileyen AB-28 pazarına karşılık Türkiye’nin Çin’in 

gerileyen pazar payını ele geçirmesi ve ihracat düzeyini artırması fırsatı meydana 

gelmiştir. Türkiye’nin, AB-28’de Çin’le rekabet içerisinde olduğu tekstil ve makine 

ürün gruplarında rekabetçiliğini artırarak pazar payını artırması olası görünmektedir. 

AB-28’in ardından 2013 yılında Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan 

Ortadoğu Bölgesi’ne yapılan ihracatın ürün bazında gösterildiği Grafik 3.4’te 2001-

2008 döneminde bölgeye metal ihracatının kademeli artış gösterdiği görülmektedir. 
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Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 23.11.2014. 
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içerisindeki payı 2008-2009 döneminde yaşanan küresel krize kadar yaklaşık olarak 
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gerileyen pazar payını ele geçirmesi ve ihracat düzeyini artırması fırsatı meydana 

gelmiştir. Türkiye’nin, AB-28’de Çin’le rekabet içerisinde olduğu tekstil ve makine 

ürün gruplarında rekabetçiliğini artırarak pazar payını artırması olası görünmektedir. 

AB-28’in ardından 2013 yılında Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan 

Ortadoğu Bölgesi’ne yapılan ihracatın ürün bazında gösterildiği Grafik 3.4’te 2001-

2008 döneminde bölgeye metal ihracatının kademeli artış gösterdiği görülmektedir. 
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Metal grubunun yanı sıra aynı dönemde makine ihracatı artarken tekstil ürünleri 

ihracatı ise kademeli olarak gerilemiştir. Kriz öncesi dönemde Türkiye’nin metal ve 

makine ürün grubu ağırlıklı olan ihracatı kriz sonrasında kısmen değişmeye 

başlamıştır. Kriz sonrası dönemde metal ihracatı önemli oranda yavaşlarken tekstil 

ürünleri ihracatındaki düşüş yerini yatay harekete bırakmıştır. Bölgeye taşıt, gıda ve 

sebze grubu ürün ihracatında ise önemli değişiklikler yaşanmamıştır. 

Grafik 3.4. Ortadoğu Bölgesine İhracatın Ürün Gruplarına Göre Gelişimi (2001-
2013)  

        (Yüzde pay) 

 
Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 23.11.2014 verilerinden yararlanılmıştır. 

3.3.3. Türkiye-Çin ticari ilişkileri  

Çin, 2013 yılı itibarıyla Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke ve aynı 

zamanda Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Türkiye 

ile Çin arasındaki dış ticaret hacmi yıllar itibarıyla kademeli olarak artmasına karşın 

Türkiye’nin yeteri oranda ihracat artışı gösterememesi nedeniyle dış ticaret açığı da 

aynı paralelde artmıştır.  

Türkiye-Çin ikili ticaret gelişiminin verildiği Tablo 3.5’te görüldüğü üzere 1992 

yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi oldukça sınırlıyken 2000’li yıllardan itibaren 

Çin lehine bir artış olmuştur. Türkiye 1993 yılında Çin’e karşı 260 milyon dolarlık dış 

ticaret fazlası verirken 2013 yılında dış ticaret açığı 21 milyar dolara yükselmiştir. 
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Çin’in toplam ithalatındaki Türkiye’nin pazar payı 1992 yılında yüzde 0,18 düzeyinde 

iken 2013 yılına gelindiğinde Çin’e yapılan ihracatın artmasına karşılık pazar payı aynı 

düzeyde kalmıştır. Buna karşılık aynı süre zarfında Çin’in Türkiye’deki pazar payı 

yüzde 0,75’den yüzde 9,81 seviyesine yükselmiştir. Bu durumun yaşanmasında DTÖ 

üyeliği sonrasında Çin’in düşük maliyetli tekstil ve diğer ürünlerine yönelik kotaların 

kaldırılmasının önemli etkisi olmuştur. 

Tablo 3.5. Türkiye-Çin Mal Ticareti Görünümü (1992-2013) 

 
Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 23.11.2014. 

Dünyanın en önemli pazarlarından biri haline gelen Çin’de Türkiye’nin pazar 

payının yeteri oranda artırılamaması Çin pazarına yönelik daha etkin dış ticaret 

politikalarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin Çin’de yeterince 

başarılı olamamasının temel gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir:242 

 Çin’deki tüketim eğilimleri ile pazar farklılığı,  

 Çin pazarının “kendine özgü” yapısı ve bu pazar hakkında yeterince bilgi 

sahibi olunmaması,  

                                                 
242 T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2014:25 
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 Bölge içi (Güneydoğu Asya ve Pasifik) ticaretin çok gelişmiş ve güçlü bir 

yapıda olması, 

 Çin’in uluslararası ticaret sistemi içerisindeki önemli ülkelerle yakın ilişki 

içerisinde bulunması, 

 Türkiye ile Çin arasında özel ticaret anlaşmalarının bulunmaması ve 

karşılıklı yatırım ilişkilerinin yeterince gelişmemiş olması,  

 İhracat yapan firmaların Çin ve dolayısıyla Asya-Pasifik bölgesine yönelik 

sistematik çalışmalar yürütmemesi ve Çin pazarında Türkiye’nin yeterince 

tanıtımının yapılmaması. 

3.4. Türkiye’nin İhracat Mallarının Yapısı 

Dünya Bankasına göre çoğunlukla gelişmiş ekonomiler tarafından üretilen 

ürünler yüksek, düşük gelirli ekonomiler tarafından üretilenler ise düşük 

sofistikasyonlu ürünler olarak tanımlanmaktadır.243 Günümüzde ülkelerin ihracat 

kapasitelerinin yanında yaptıkları ihracat mallarının teknoloji seviyesi de önemli 

görülmektedir. Yüksek sofistikasyona sahip ürünler oluşturduğu olumlu dışsallık 

nedeniyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlarken bu durum ülkelerin ne kadar 

ihracat gerçekleştirdiğinden ziyade neyi nasıl üretip ihraç ettiğinin önemli olduğunu 

ifade etmektedir. 

Türkiye; Polonya, Macaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte 

olan Avrupa ekonomilerine kıyasla 2000’li yılların başından itibaren ihraç mal sepetini 

çeşitlendirmeyi daha iyi başarmıştır. Bu süre zarfında Türkiye’de hem ürün 

yelpazesinde hem de geleneksel olmayan ürünlerin ihracatında önemli gelişim 

kaydetmiştir. 2000-2010 döneminde ihracata konu ürün çeşitliliğinde sağlanan bu 

başarının önemli bir kısmı 2005 yılı öncesinde gerçekleştirilirken, 2005 yılı sonrasında 

bu artış sınırlı düzeyde kalmıştır.244 

Türkiye’nin ihracatında önemli yer tutan ürün gruplarının ihracat içerisindeki 

paylarının verildiği Grafik 3.5’te görüldüğü gibi 2001 yılında toplam ihracat içerisinde 

                                                 
243 Dünya Bankası, 2014a:14 
244 a.g.e.:11  
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yüzde 33,5 ile en yüksek paya sahip olan tekstil ürünlerinin payı zaman içerisinde nisbi 

olarak gerilemiştir. Kriz öncesi dönemde tekstil gibi emek yoğun ürünlerin payı 

gerilerken taşıtlar, metal ve makine gibi orta teknolojili ürünlerin payı artmıştır. Buna 

karşılık krizden sonra taşıt ihracatının payı önemli oranda gerilerken, tekstil ihracatının 

payı yeniden artmaya başlamıştır. Gıda ve sebze ihracatının payı ise kriz öncesi ve 

sonrası dönemde önemli bir değişim göstermemiştir. 

Grafik 3.5. Türkiye’nin Ürün Gruplarına Göre Mal İhracatı 
   (Yüzde) 

 
Kaynak: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 23.11.2014 verilerinden yararlanılmıştır.  

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içerisindeki paylarının 

gösterildiği Grafik 3.6’da görüldüğü gibi Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün 

ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı, BRICS ve Meksika gibi diğer gelişmekte 

olan ekonomilerin oldukça gerisinde kalmıştır. Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün 

ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı 2002-2012 döneminde yüzde 1,8 - 1,9 

aralığında gerçekleşirken Çin, 1992 yılında yüzde 6,4 olan payını 2012 yılında yüzde 

26,3 seviyesine yükseltmeyi başarmıştır. Çin’in bu gelişiminde uzun dönemden bu 

yana imalat sanayine yönelen DYY’nin önemli katkısının olduğu düşünülmektedir. 

DYY’lerin bir ülkenin sanayi üretiminde teknolojik gelişimine olan katkısı açısından 

değerlendirildiğinde Çin başarılı bir örnek teşkil etmektedir. 
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Grafik 3.6. Seçilmiş Ülkelerde Yüksek Teknolojili Ürünlerin İhracat İçindeki 
Payı (1990-2012) 

   (Yüzde) 

 
Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 
06.11.2014. 

Türkiye’nin ihracata konu ürünlerde gelişim göstermesine karşın bu gelişimin 

düşük teknolojiden orta teknolojiye geçiş yoluyla sağlandığı, yüksek teknolojili 

ürünlerde henüz istenen gelişimin kaydedilemediği görülmektedir. OECD tarafından 

yapılan ürün sınıflandırma tanımı245 baz alınarak oluşturulan Grafik 3.7’de görüldüğü 

gibi 2012 yılında ihracat içerisinde orta-yüksek ve orta-düşük teknolojili ürünlerin 

payları toplamı yaklaşık yüzde 74 olmuştur. 1998 yılından günümüze düşük teknolojili 

ürünlerin payı azalırken orta teknolojili ürünlerin payı hızla artmaya başlamıştır. Buna 

karşın yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı oldukça düşük oranda seyretmiştir. 

Türkiye’nin imalat sanayi malları ihracatının son 15 yılda düşük teknolojiden orta 

teknolojili ürünlere doğru kaymaya başlamasının arkasında; otomotiv ve otomotiv 

parçaları gibi orta teknolojili ürünlerin payının artması buna karşılık tekstil sektörü 

payının azalması yer almıştır. İmalat sanayinde orta teknolojili ürünlerde sağlanan 

gelişme ile Meksika ve Polonya gibi Türkiye ile benzer gelişmekte olan ekonomilerle 

arasındaki fark azalmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin mevcut ihracat sepeti, küresel 

piyasalarda yoğun ithalat talebi olan ürünler arasında yer almamakta bu nedenle 

yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması önem arz etmektedir.246 

                                                 
245 Sınıflandırmaların ayrıntıları için bknz. Hatzichronoglou Thomas, Revision of the High Technology 
Sector and Product Classification, 1997 no:2, s.6. 
246 Dünya Bankası, 2014a:15 



114

 
 
 

114 
 

Grafik 3.7. Türkiye’nin Mal İhracatının Teknolojik Ürün Gruplarına Göre 
Sınıflandırılması (1995-2012)  

               (Yüzde)  

 
Kaynak: UN- COMTRADE http://comtrade.un.org/data/, 23.11.2014 verilerinden yararlanılmıştır. 

3.5. Türkiye’nin Küresel Değer Zinciri İçerisindeki Konumu 

Çin’in KDZ gelişiminin incelendiği önceki bölümlerde, ülkenin KDZ sayesinde 

önemli ihracat kazanımları elde ettiği ve hali hazırda uyguladığı bazı politikalarla KDZ 

içerisindeki kazanımlarını genişletmeye çalıştığı vurgulanmıştır. Bu bölümde ise 

Türkiye’nin KDZ içindeki yeri ve benzer ekonomik yapıdaki ülkelere kıyasla gelişimi 

incelenmiştir. Bölüm 2’de belirtildiği şekliyle ileriye ve geriye katılım oranları 

toplamını ifade eden KDZ’ye toplam katılım yüzdelerinin verildiği Grafik 3.8’de 

görüldüğü gibi 2009 yılında Türkiye’nin OECD ve OECD dışı ekonomilere kıyasla 

KDZ’ye katılım oranı yüzde 37,7 ile oldukça düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Türkiye; 

Polonya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti gibi göreli olarak Türkiye ile benzer seviyede 

olan Avrupa ekonomilerinin gerisinde kalmıştır. 2009 yılında Çek Cumhuriyeti’nin 

KDZ’ye katılım oranı yüzde 62,4 iken Türkiye yüzde 37,7 ile OECD ekonomileri 

arasında son sıralarda yer almıştır. OECD dışı ekonomilerle kıyaslandığında 

Türkiye’nin; Brezilya, Arjantin ve G. Afrika ile yakın düzeyde olduğu görülmektedir. 
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Grafik 3.8. Küresel Değer Zincirine Katılım Oranları (2009)  
               (Yüzde) 

 
 Kaynak: OECD Global Value Chains, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode= 
GVC_INDICATORS, 12.12.2014. 

KDZ’ye katılım yüzdesinin yüksek olması tek başına o ülkenin ekonomik 

gelişiminin de yüksek olduğu anlamına gelmemekle birlikte KDZ içerisindeki konum, 

ülkelerin gelişmişlik düzeylerini etkilemekte ve ülkeler uzmanlaşma alanına göre bir 

ürünün KDZ içerisinde ilk, orta veya son aşamasında yer alabilmektedir. Üretimin ilk 

aşamalarında uzmanlaşan ekonomiler hammadde veya üretimin ilk safhasında yer alan 

tasarım ve araştırma gibi maddi olmayan varlık faaliyetlerini yürütürken son aşamada 

uzmanlaşan ülkeler ise nihai ürünün montajında veya elde edilen ürünün 

pazarlanmasında faaliyet göstermektedirler. Bunun yanında üretimin orta aşamasında 

uzmanlaşan ülkeler klasik emek yoğun imalat sanayii faaliyetlerini yürütmektedir.247 

3.6. Türkiye’nin İhracat Potansiyelini Artırmaya Yönelik Son Dönem Plan 

Çalışmaları 

Türkiye ihracat alanında 1980’lerin başından günümüze önemli ilerlemeler 

kaydederek küresel ticaret içerisindeki payını kademeli olarak artırmayı başarmıştır. 

İthal ikameci anlayıştan liberal ticaret anlayışına geçilmeye başlandığı 1980 yılından 

2014 yılına kadar olan sürede mal ihracatı 2,9 milyar dolardan 157,6 milyar dolara 

yükselmiş, ihracatın yanı sıra bu dönemde hem ürün hem de pazar çeşitliliği artmıştır. 

2004-2014 dönemi için hesaplanan ülke yoğunlaşma endeksi, Türkiye’nin ihracatta 

birkaç ülkeye bağımlı olmaktan uzaklaşmaya başladığını göstermektedir. Bu bölümde 

                                                 
247 Dünya Bankası, 2014a:40-41 
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ise kalkınma planları ve ulusal strateji kapsamında ihracat potansiyelinin artırılmasına 

yönelik temel tespitler ve politika önerileri incelenmiştir. 

Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatının birçok gelişmekte 

olan ekonomiye kıyasla düşük seyretmesi, ihracat hacminin yeteri oranda 

artırılamamasının önündeki önemli engellerden birisi olarak görülmektedir. 9. 

Kalkınma Planı (2007-2013) çerçevesinde Türkiye’de ihracat potansiyelinin 

artırılması ve dış ticarette daha etkin olunmasına yönelik sunulan politika önerileri;248 

 Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve ihracat içerisinde bu 

ürünlerin payının artırılması,  

 Küresel piyasalarda yerli markaların tanıtılması, 

 İhracata dönük üretimde sektörel bazda ithalata olan bağımlılığın 

azaltılması, 

 Dünyada lider firmaların oluşturulması ve ürün ile pazar çeşitliliğinin 

arttırılması,  

 Ticaretin önündeki teknik engellerin asgari düzeye indirilmesi,  

 Ticareti kolaylaştırıcı kurumsal alt yapının geliştirilmesi ve devlet-

üniversite-özel sektör-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin 

sağlanması yoluyla rekabet şartlarının iyileştirilmesi,  

 Sürdürülebilir ve dengeli dış ticaretin sağlanarak potansiyel büyümenin belli 

seviyelere yükseltilmesi ve bu sayede gelişmiş ekonomiler arasında yer 

alınması  

Şeklinde sıralanmıştır. 

10. Kalkınma Planı (2014-2018)’nın dış ticarete yönelik temel hedefleri 

arasında, ihracatın 2023 yılına kadar 500 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi 

amacına yönelik olarak 2018 yılına kadar dünya ihracatı içerisindeki payının yüzde 

1,18 düzeyine yükseltilmesi yer almaktadır.249 Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik 

                                                 
248 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2007b:83 
249 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:27 
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olarak üretimde yerli katma değerin yükseltilmesi, sürdürülebilir üretim ve ihracatı 

sağlayacak yüksek teknolojili ürün desenine geçilmesi ve teknolojik kapasitenin 

artırılması yoluyla KDZ’nin üst basamaklarına çıkılması hedeflenen aşamalar olarak 

belirlenmiştir. Bunun yanında TFV düzeyinin artırılması sayesinde; rekabet gücünün 

geliştirilmesi, ihracata dönük ithalat bağımlılığının azaltılması ve küresel ticaret 

içerisinde ihracatı artıracak üretim yapısına ulaşılması amaçlanmıştır.250 Planda ayrıca 

ihracat potansiyelinin yeteri kadar artırılamamasında imalat sanayi üretiminde yüksek 

teknolojili ürünlerin payının düşük olmasının önemli etkisi olduğu belirtilmiştir. 

2000’li yıllar içerisinde düşük teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payının 

yüzde 53’ten yüzde 38’e gerilemesine karşın yüksek teknolojili ürün ihracatında kayda 

değer bir ilerleme sağlanamamıştır. Planda ayrıca, sanayi üretiminin ülkenin 

teknolojik gelişimiyle yakından ilişkili olduğu ve teknolojik kapasitenin 

geliştirilmeden ihracat kalitesinin artırılmasının mümkün görünmediği ifade 

edilmiştir.251 

9. ve 10. Kalkınma Planlarında öncelikli olarak imalat sanayi sektöründe 

dönüşümün sağlanması amacıyla mevcut üretim düzeninden yenilikçi üretime 

geçilmesi ve bu sayede yerli katma değerin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Son iki 

planın paralelinde 2012 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 500 

milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak Ekonomi 

Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ilgili kamu, özel ve 

sivil toplum kuruluşlarının görüş ve katkılarıyla 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve 

Eylem Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan eylem planı stratejisi çerçevesinde 2012-2023 

yılları arasındaki dönemde ihracatın her yıl ortalama yüzde 11,7 artırılması ve yüzde 

0,8 olan dünya ihracatı içerisindeki payımızın 2013 yılında yüzde 0,91, 2018 yılında 

yüzde 1,18 ve 2023 yılında ise yüzde 1,46 düzeyine çıkarılması hedeflenmiştir.252 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda 500 milyar dolarlık ihracat 

hedefine ulaşılması için gerekli adımlar da belirlenmiştir. İlk olarak Türkiye’nin 

mevcut pazar payının artırılması kapsamında 2011 yılında dünyada en fazla ithalat 

                                                 
250 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013:57 
251 T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014b:10 
252 T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2012:1  
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yapan ilk 40 ülkede yüzde 0,6 olan ihracat pazar payının 2023 yılı itibarıyla yüzde 1,25 

seviyesine yükseltilmesi öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Buna ilaveten 2011 yılı 

itibarıyla henüz 25 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren sektör bulunmazken 

2023 yılına kadar 7 ayrı sektörün ihracat kapasitesinin 25 milyar doların üzerine 

çıkarılması hedeflenmektedir. Eylem planında belirlenen bir diğer önemli hedef de 

ihracatçı firma sayısının 2023 yılına kadar iki kat yükseltilmesi ve 100.000 düzeyine 

ulaşılması olmuştur. İhracat yapan firma sayısının iki kat artırılabilmesi için özellikle 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) üretim yapılarının geliştirilmesi ve 

ihracata dönük üretim yapmalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Buna yönelik 

olarak başta KOBİ’ler olmak üzere tüm ihracatçı firmaların, üretim alt yapıları ile Ar-

Ge kapasitelerinin geliştirilmesiyle rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Son olarak ise Türkiye’de üretilen ürünlerin uluslararası alanda tanınırlığını artırmaya 

yönelik Türk Malı imajının iyileştirilmesi ve ürün tasarımların geliştirilerek küresel 

çapta markalaşmanın oluşturulması amaçlanmaktadır.253 

Çin’in ihracat gelişimi açısından başarılı bir örnek olarak seçilmesine karşın 

ekonomik gelişim noktasında Çin’in kötü örneklerinden alınması gereken önemli 

dersler de bulunmaktadır. 2012 yılında Çin’in yüksek teknolojili ürünlerin toplam 

ihracat içerisindeki payı yüzde 26,5 olmasına karşın iPhone 4 örneğinde olduğu gibi 

üretimde yerli katma değerin düşük olması, yüksek ihracat vasıtasıyla elde edilen 

katkıyı sınırlandırmaktadır. Bu nedenle Çin’in en önemli sorunlardan biri sanayi 

üretiminde yerli katma değerin henüz istenen seviyelerde olmamasıdır. Bu nedenle 

nicelik anlamında ihracatın artırılmasından ziyade yerli katma değerle birlikte nitelikli 

ihraç ürünlerinin payının artırılması Çin açısından önem taşıdığı gibi Türkiye 

açısından daha da önemli görülmektedir. Bu nedenle ihracat kalitesinin artırılmasına 

yönelik son dönem Kalkınma Planları ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem 

Planında belirlenen adımların başarılı şekilde uygulanması önem arz etmektedir. 

Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artırılmasına ve küresel ticaret içerisinde aktif rol 

oynamasına yönelik olarak son dönemde hazırlanan politika metinlerinin ortak hedefi, 

Türkiye’nin kendi marka ve tasarımlarıyla KDZ içerisinde yüksek katma değerli 

ürünlerin üretildiği bir yapıya kavuşması olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik seçilen 

                                                 
253 T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2012:22 
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politika adımlarının Çin’in bu alanda başarılı olmasını sağlayan politikalarla benzerlik 

taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla hedeflenen politikaların başarılı bir şekilde 

uygulanması durumunda, sanayi alanında gerekli dönüşümün sağlanması, küresel 

ticarette yerli markaların oluşumu, KDZ’den ciddi fayda elde edilmesi, daha fazla yerli 

yenilikçi firmaların ortaya çıkarılması, ihracatın düşük gerçekleştiği önemli hedef 

ülkelerde etkin rol oynayan ülke haline gelinmesi gayet mümkün görünmektedir. 

Türkiye’de ihracatı artırmaya yönelik hazırlanan stratejik eylem planlarının 

yanında 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik önemli bir adım 

olarak görülen “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkındaki kanun 2012 yılının 

Haziran ayında yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi genel olarak 

Türkiye’nin önemli bir sorunu olan cari açığın azaltılması odak noktası olurken buna 

yönelik olarak ithalat içerisinde yüksek payı olan bazı ara mallar ve nihai ürünlerin 

Türkiye içerisinde üretilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’deki 

imalat sanayiinin yapısal dönüşümünü sağlayacak stratejik yatırımların desteklenmesi 

yoluyla cari açığın azalması hedeflenmektedir. Yeni teşvik sistemi dört ana başlıktan 

oluşmaktadır. Bunlar;254 

 Genel teşvik uygulamaları, 

 Bölgesel teşvik uygulamaları, 

 Büyük ölçekli yatırımların teşvik uygulamaları, 

 Stratejik yatırımların teşvik uygulamaları  

Olarak sıralanmıştır (Bkz. Kutu 1). Yatırımların teşvik edilmesine yönelik 

yapılan önemli düzenlemelere karşın Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan İş 

Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksinde Türkiye’de yatırım ortamının 2014 

yılında rakip düzeydeki bazı gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldığı 

görülmektedir. Gelişmekte olan ekonomiler arasında DYY çekme konusunda rekabet 

yıldan yıla artarken endekse göre, Türkiye 2014 yılında 55. sırada yer alırken 

Makedonya 30. Polonya 32. Meksika 39. ve G. Afrika 43. sırada yer almıştır.255 

                                                 
254 T.C. Resmi Gazete, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# (19.06.2012), Erişim Tarihi: 28.11.2015 
255 Dünya Bankası, 2015:16 
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Türkiye’nin genç nüfus potansiyeline ve hızlı büyüyen bir iç pazara sahip olması 

yabancı yatırımcı açısından önemli fırsatlar sunarken DYY’lerin ülkeye 

yerleşebilmesi için bu faktörlerin yanında hukuki ve fiziki yönden elverişli yatırım 

ortamının daha da iyileştirilmesi gerekmektedir. 
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Kutu 3.1 Teşvik Sisteminin Ana Bileşenleri 

Yeni teşvik sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler 6 başlıkta sıralanmıştır. Bunlar;256 

1) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma 
değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, 

2) Üretim ve istihdamın artırılması, 

3) Uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejik yatırımların özendirilmesi, 

4) DYY’lerin ülkeye çekilmesi, 

5) Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, 

6) Kümelenme ve çevreci yatırımlarla Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi olarak sıralanmıştır. 

Yatırım teşvik sistemi 4 ana bileşenden oluşurken yatırımcılara; yatırımların büyüklüğüne, sektörüne, yerine 
ve üretecekleri ürün grubuna göre uygun olan destek bileşenleri uygulanmaktadır. Teşvik Uygulamasının Ana 
Bileşenleri aşağıdaki aşağıda gösterilmektedir. 

 
Bölgesel teşvik uygulamalarındaki temel amaç, sosyal ve ekonomik anlamda gelişmişlik seviyesine göre 6 
bölgeye ayrılan illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmak vasıtasıyla iller arasındaki gelişmişlik farkını 
asgari düzeye indirmektir. İllerde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçekleri dikkate 
alınarak belirlenmiştir. 

Büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulaması, Türkiye’nin teknolojik üretim kapasitesinin ve uluslararası 
rekabet üstünlüğünü üst basamaklara yükseltme potansiyeli bulunan 12 farklı sektörde yapılacak yatırımlara 
bölgesel teşvik uygulamalarından daha avantajlı oranda destek sağlamak amacıyla kurgulanmıştır. 

Stratejik yatırımların teşviki uygulaması yoluyla, Türkiye’nin imalat sanayii yapısının dönüşümünü 
sağlamasına yönelik olarak ithalata bağımlı olan ara mal ve bazı nihai ürünlerin üretiminin yurtiçinde 
gerçekleştirilmesini amaçlanmaktadır. Stratejik yatırım alanları liste seklinde belirlenmemiş ve amaca yönelik 
olarak tüm yatırım koşullarının desteklenmesi hedeflenmiştir. 

Genel Teşvik uygulamasında ise bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım teşvik uygulamalarından 
herhangi birinin kapsamında girmeyen yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır. Genel teşvik uygulaması 
bölge ve il ayrımı yapılmadan tüm illerde uygulanmaktadır. 

                                                 
256 T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2013 
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4. ÇEKİM MODELİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VE ÇİN’İN İHRACAT 

POTANSİYELİNİN HESAPLANMASI VE ÖNEMLİ PAZAR PERFORMANSI 

ANALİZİ  

Bu bölümde Çekim Modeli (Gravity Model) çerçevesinde ülkelerin ekonomik 

büyüklük ve fiziki uzaklıklarının ikili ticaret hacimlerine olan etkisi incelenmiştir. 

Model sonuçları 2001 ve 2013 yılları için Türkiye ve Çin’in aralarında olduğu 43 ülke 

(Bkz. Ek-1) arasındaki potansiyel ticareti tahmin etmek için kullanılacaktır. Analiz 

başlangıç yılı olarak 2001 yılının seçilmesinde, bu dönemde küreselleşmenin hız 

kazanması sonucu DDY ve ticaret akımlarının önemli oranda artması etkili olmuştur. 

4.1. Çekim Modeli Kavramı ve Uluslararası Ticaret Analizi 

Isaac Newton tarafından 17. yüzyılda geliştirilen Çekim Modeli Teorisi’ne göre 

iki kütle arasındaki çekim kuvveti; iki kütlenin büyüklükleriyle doğru orantılı, 

aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Çekim kuvveti şiddeti aşağıdaki 

formül yardımıyla hesaplanmaktadır.257 

 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑀𝑀𝑖𝑖∗𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗2

 

Burada: 

 Fij: iki kütle arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü, 

 c: Evrensel çekim sabiti 6.67 × 10-11 Nm2 kg2, 

 Mi: birinci kütlenin büyüklüğü, 

 Mj: ikinci kütlenin büyüklüğü, 

 Rij: iki kütle arasındaki mesafeyi, 

 i: Birim kütleyi, 

 j: İkinci birim kütleyi ifade etmektedir. 

Bu teorinin temel varsayımına göre iki kütle arasında oluşan çekim kuvveti; iki 

cismin kütlelerinin artmasıyla artmakta buna karşın aralarındaki fiziksel mesafe 

                                                 
257 Hazewinkel, Çekim Modeli Teorisi, http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/ 
Gravitation,_theory_of Erişim Tarihi: 20.01.2015 
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arttıkça azalmaktadır. Fizikte bu şekilde kullanılan yerçekimi modeli 1962 yılında 

Tinbergen tarafından ilk kez ülkelerin ikili ticaret potansiyellerinin hesaplanmasında 

kullanılmıştır. Bu şekilde uyarlanan çekim modelinde fizikteki kütlenin yerine GSYH 

büyüklüğü kullanılarak iki ülke arasındaki mesafe üzerinden ülkelerin ticaret hacmi 

potansiyeli hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu durumda iki ülke arasındaki ticaret hacmi; 

ülkelerin ekonomik büyüklükleri ile doğru orantılı iken ülkeler arasındaki fiziki 

uzaklık ile ters orantılıdır.258 Çekim modeli denkleminin uluslararası ticarete 

uygulanmış şekli ise;259 

  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 ∗
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖

𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
 

 Xij: İhracatçı i ülkesinden ve İthalatçı j ülkesine potansiyel ihracat hacmi,  

 GDPi ve GDPj: i ve j ülkenin sahip olduğu GSYH’nı,  

 Dij: i ve j iki ülkenin merkezleri arasındaki mesafeyi, 

 c: sabit katsayıyı 

İfade eder. 

Denklemin her iki tarafının logaritması alındığı zaman aşağıdaki şekilde standart 

denklem elde edilmektedir.   

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑐𝑐) + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖) + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖) − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖)                           (1) 

Zaman içerisinde modelde yer alan iki temel açıklayıcı değişkene ek olarak 

tarihsel, kültürel, coğrafi ve ekonomik nedenler gibi ikili ticareti etkileyen diğer 

faktörler de dâhil edilmiştir. Bu modeller, temel denkleme yeni değişkenler eklemek 

suretiyle elde edildiklerinden dolayı genişletilmiş çekim modelleri (augmented gravity 

models) olarak adlandırılmıştır. Genişletilmiş çekim modellerinde sıklıkla kullanılan 

değişkenler arasında, ülkeler arası reel kur endeksi ve nüfus gibi makro değişkenler ile 

iki ülkenin ortak dil kullanıp kullanmadıkları, geçmişte aynı ülkenin parçaları olup 

                                                 
258 Deardorff, 1995:9-10  
259 Ata, 2010:21 
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258 Deardorff, 1995:9-10  
259 Ata, 2010:21 
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olmadıkları, komşu olup olmadıkları ve serbest ticaret anlaşmalarına taraf olup 

olmadıklarını gösteren kukla değişkenler yer almıştır.260 

Bu şekilde dönüşüm kaydeden çekim modeli, ekonomi ve dış ticaret alanında 

yoğun şekilde kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Helpman ve Krugman (1985) 

çekim modelinin varsayımlarını doğrulamak ve geliştirmek amacıyla ölçeğe göre artan 

getirili farklılaştırılmış ürün teorilerinde bu modeli kullanmışlardır. Deardorf (1995) 

ise çekim modelinin Heckscher-Ohlin Uluslararası Ticaret Teorisi ile uyumlu 

olduğunu göstermiştir.261 

4.2. Veri kaynakları 

Model oluşturma aşamasında United Nations Trade Statistics (UN-COMTRADE) 

veri tabanı kullanılarak 2001 ve 2013 yıllarını kapsayan, 43 farklı ülkenin birbirleri ile 

tüm ikili ticaret akımlarını içeren bir veri seti oluşturulmuştur. Bir başka deyişle 

43x42x2=3612 ve 43x42=1806 ülke ikilisi anlamına gelmektedir. Ortak bir veri 

tabanının kullanılması regresyon sonuçlarının tutarlı olması açısından önem arz 

etmektedir. Ülkelerin GSYH büyüklükleri IMF Küresel Ekonomik Görünüm 2014 

veri tabanından; çekim modelinde kullanılan uzaklık, komşuluk, ortak dil ve ortak 

kolonyal bağ değişkenleri Research and Expertise on The World Economy (CEPII) 

veri tabanından alınmıştır. 

Yalnızca iki yılın regresyon analizi yapıldığından kullanılan veriler deflate 

edilmemiş ve herhangi bir kukla değişkeni de ilave edilmemiştir. Ancak Türkiye için 

2001 ve 2013 karşılaştırması yapılan kısımda veriler deflate edilerek aynı baza 

getirilmiştir. 

Ülkelerarası mesafeyi hesaplamada her bir ülke için önemli ticaret merkezlerinin 

coğrafi konumlarını kullanarak hesaplanan ağırlıklandırılmış mesafe kullanılmıştır. 

Bunun yapılmasının gerekçesi ise özellikle geniş bir coğrafyaya yayılan büyük 

yüzölçümüne sahip ülkelerin diğer ülkelerle aralarındaki mesafelerin ölçümünde ortak 

bir standardın olmaması ve iki ülke arasındaki mesafenin çoğu zaman ticaretin yoğun 

yapıldığı merkezler arasındaki mesafeden farklı olabilmesinden ötürüdür. 

                                                 
260 a.g.e.:22 
261 Deardorff, 1995:3-4 
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4.3. Model 

Bu model, tezin temel bölümlerinde anlatılan konuları ve çalışma sonunda elde 

edilen bazı bulguları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede modelde 

kapsanan yıllar sınırlı tutulmuş ancak bu durum genel test sonuçlarını değiştirecek 

boyutta olmamıştır.  

Klasik çekim modelinde ülkelerin ekonomik büyüklüğü ve fiziki uzaklık 

değişkenlerinin yanında modelin açıklama gücünü artırmak amacıyla ülkelerin ikili 

ticaretini etkileyen dil birliği, geçmiş dönemde koloni olup olmama durumu ve 

komşuluk değişkenleri de dahil edilmiştir. İlave edilen diğer değişkenlerle birlikte 

seçilen ülkelerin ihracat potansiyellerinin hesaplanmasında kullanılan çekim modeli 

denklemi şu şekildedir: 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐿𝐿𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖) + 𝛽𝛽2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐿𝐿𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖) + 𝛽𝛽3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛽𝛽4𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 +
 𝛽𝛽5𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                                   (2) 

    Denklemde ; 

 Xij: i ülkesinden j ülkesine yapılan ihracatı,  

 α: sabit katsayıyı, 

 gdpi: i ülkesinin GSYH’sını,  

 gdpj: j ülkesinin reel GSYH’sını,  

 distij: i ve j ülkelerinin merkezleri arasındaki uzaklığı,  

 Contigij: i ve j ülkelerinin komşu olup olmadığını,   

 Langij: i ve j ülkelerinin aynı dili konuşup konuşmadığını,   

 Colonyij: i ve j ülkelerinin geçmişte kolonyal bir bağ içinde olup olmadığını, 

 eij: hata terimini temsil etmektedir. 

Çekim modellerinde mesafenin (ldistij) katsayısının negatif, geri kalan 

değişkenlerin ise pozitif olması beklenmektedir. Bu çalışmada elde edilen analiz 

sonuçları da beklentilerle uyumludur. 
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2001, 2013 ve 2001+2013 olmak üzere üç farklı dönem için tahmin edilen 

çekim modeli sonuçları Tablo 4.1’de gösterilmektedir. Toplu model sonuçlarına göre, 

ihracatçı ülkenin GSYH’sindeki yüzde 1’lik artış ihracatı yüzde 1,009 artırırken, 

ithalatçı ülkenin GSYH’sindeki yüzde 1’lik artış ihracatı yüzde 0,840 artırmaktadır. 

İki ülke arasındaki mesafenin yüzde 1 artması birinci ülkenin ihracatını yüzde 0,9 

azaltmaktadır. 

Modele ilişkin olarak temel ekonometrik sorunların olup olmadığına yönelik 

test uygulamaları yapılmıştır. Model içerisinde yer alan tüm değişkenler arasında 

çoklu eşdoğrusallık (multicollineartiy) sorunu olup olmadığına yönelik yapılan test 

sonuçlarında bağımlı değişkenler arasında korelasyon katsayılarının yüksek 

olmamasından dolayı çoklu eşdoğrusalllık sorununun var olmadığı tespit edilmiştir. 

(Bkz. Ek-1) Bunun yanında model içerisinde yer alan hata teriminin dağılımının 

değişen varyans sorununa yol açıp açmadığının tespitine yönelik olarak Breusch Pagan 

testi uygulanmış olup test sonuçlarına göre model analizinde değişen varyans sorunu 

yer almamaktadır. (Bkz. Ek-2) 

Regresyon analizinde açıklanan değişken mal ihracat akımı olmasından dolayı 

açıklayıcı değişkenler açısından hesaplanan her bir katsayı, o değişkenin ihracat 

esnekliğini göstermektedir. Genel olarak, katsayının mutlak değer olarak 1’den büyük 

olması ihracatın o değişkene göre esnek olduğu, 0 ile 1 arasında olması durumunda 

esnek olmadığı, 0 olması durumunda tam esnek olmadığı, sonsuz olması durumunda 

tam esnek olduğu anlamına gelmektedir. 
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Tablo 4.1. 2001 ve 2013 Yılları İçin Çekim Modeli Regresyon Sonuçları 

 (2001, Tüm Ülkeler) (2013, Tüm Ülkeler) (2001+2013) 
 lx  lx lx 
lgdp1 1.075*** 1.108*** 1.009*** 
 (48.88) (43.77) (62.12) 
    
lgdp2 0.898*** 0.948*** 0.840*** 
 (41.20) (37.78) (52.25) 
    
ldist -0.922*** -1.000*** -0.902*** 
 (-22.57) (-22.70) (-29.35) 
    
lang 0.694*** 0.555*** 0.595*** 
 (5.91) (4.47) (6.74) 
    
contig 0.562** 0.420* 0.590*** 
 (3.18) (2.23) (4.42) 
    
colony 0.292 0.235 0.339** 
 (1.74) (1.32) (2.69) 
    
_cons -11.22*** -12.40*** -10.19*** 
 (-25.69) (-24.92) (-31.76) 
N (gözlem sayısı) 1609 1782 3391 

t istatistiği parantez içerisinde gösterilmiştir. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Çekim modeli analizine dahil edilen dil, komşuluk ve koloni olma değişkenleri 

ülkeler açısından zamanla değişmeyen sabit değişkenler olduğu için bu değişkenlerin 

farklı şekilde yorumlanması gerekmektedir. Diğer şartlar eşit olduğu durumda iki 

ülkenin komşu olmaları aralarındaki ticareti 2001 yılı için e0,56= 1,75 katına, 2013 yılı 

için ise e0,42 = 1,52 katına yükseltmektedir. Bu da küreselleşen dünyada komşuluğun 

ticarete etkisinin eskiye nazaran azaldığını göstermektedir.  

Ülkelerin aynı dili konuşması, aynı kültür ve yaşam kodlarını 

barındırabilmesinden ötürü iki ülke arasındaki ihracat hacmini artırabilen bir değişken 

olarak görülmüştür. 2013 yılı için tüm ülkelerin dahil edildiği regresyon analizinde 

ülkelerin ortak dile sahip olması ihracat potansiyelini e0,555 =1,73 katına 

çıkartmaktadır. 

Son olarak bir ülkenin geçmişte diğer ülkenin kolonisi olması iki ülke 

arasındaki ilişkilerin diğer ülkelere nazaran gelişmiş olabileceği ve bu durumun ikili 

ticaret hacmine olumlu yansıdığı düşünülmüştür. Diğer şartlar eşit olduğu durumda iki 
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ülkenin geçmişte koloni olmaları aralarındaki ticareti 2001 yılı için e0,29= 1,33 kat, 

2013 yılı için ise e0,23 = 1,25 katına yükseltmektedir. Bu durum günümüzde ülkelerin 

geçmiş dönemde koloni ilişkilerinin bulunmasının ikili ticaret üzerindeki etkisinin 

kademeli olarak azaldığını göstermektedir. 

2001 yılından 2013 yılına kadar olan dönemde iletişim ve ulaşım 

maliyetlerinin düştüğü günümüzde mesafenin etkisinin artması birçok çalışmada 

karşılaşılan ancak tam olarak henüz çözülememiş bir konudur. Bu bağlamda bu 

konuya açıklık getirmek amacıyla Tablo 4.2’de gelişmiş ekonomilerden örnekleme 

içerisinde yer alan tüm ülkelere ve gelişmekte olan ekonomilerden tüm ülkelere olmak 

üzere yapılan iki farklı regresyon gösterilmiştir. Regresyon sonuçlarında ülkelerin 

ihracat potansiyelini belirleyen değişken katsayılarının ülkelerin ekonomik 

gelişmişliğine göre farklılık arz ettiği tespit edilmiştir. Gelişmiş ekonomilerden tüm 

ülkelere olan ihracat potansiyelinde uzaklığın katsayısı -0,83 iken gelişmekte olan 

ekonomilerde bu katsayı -0,99 olarak belirlenmiştir. Bu durum ülkeler arasındaki fiziki 

uzaklığın ihracat potansiyeli üzerindeki etkisinin, ülkelerin ekonomik gelişmişliğine 

göre değiştiğini ve bir ülke yüksek gelir grubunda ve gelişmiş ekonomi ise fiziki 

uzaklığın ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin gelişmekte olan bir ekonomiye göre 

daha az olduğunu göstermektedir. Regresyon sonuçları ile Türkiye’nin son dönem 

ihracat performansı beraber değerlendirildiğinde Türkiye’nin ihracatının yoğun olarak 

yakın coğrafyadaki veya komşu ülkelere yoğunlaşması regresyon sonuçları ile 

uyumluluk göstermektedir. Bu duruma istisna olabilecek ülke ise Çin ihracat 

performansı olarak gösterilebilir. Zira Çin’in yakın veya uzak coğrafyadaki birçok 

ülkeye önemli ihracat performansı gerçekleştirmesi Çin’de fiziki uzaklığın ihracat 

üzerindeki daraltıcı etkisinin daha sınırlı olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4.2. Ülkelerin Ekonomik Gelişmişliğine Göre Uzaklığın İhracat 
Potansiyeline Etkisi 

 (Gelişmiş Ekonomilerden 
Tüm Ülkelere) 

(Gelişmekte olan 
Ekonomilerden Tüm Ülkelere) 

 lx lx 
lgdp1 0.872*** 1.084*** 
 (42.97) (37.17) 
   
lgdp2 0.857*** 0.832*** 
 (48.63) (27.48) 
   
ldist -0.830*** -0.991*** 
 (-25.52) (-15.59) 
   
lang 0.747*** 0.490** 
 (7.32) (3.14) 
   
contig 0.516*** 0.723** 
 (3.36) (3.11) 
   
colony 0.136 0.616** 
 (0.92) (2.83) 
   
_cons -9.066*** -10.48*** 
 (-24.23) (-18.25) 
N (gözlem sayısı) 2041 1350 

t istatistiği parantez içerisinde gösterilmiştir. 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

4.4. Çekim Modeline Göre Türkiye ve Çin’in Bazı Ortak Pazarlar Üzerinden 

İhracat Potansiyelinin Hesaplanması ve Değerlendirilmesi 

Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi 

veya ihracatını daha üst seviyelere yükseltebilmesi amacıyla potansiyelin altında 

ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Uluslararası 

ticaret alanında yapılan çalışmalarda çekim modeli, yoğunlukla ülkelerin ticaret 

potansiyelini hesaplamaya yönelik kullanılırken bu bölümde çekim modeli 

çerçevesinde belirlenen değişkenlerin hesaplanan katsayıları üzerinden Çin ve 

Türkiye’nin birbirlerine ve bazı önemli ülkelere 2001 ve 2013 yıllarındaki ihracat 

potansiyelleri hesaplanmış ve gerçekleşen değerlerle karşılaştırılmıştır.  
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4.4.1. Türkiye-Çin ve Çin-Türkiye ihracat potansiyeli değerlendirmesi 

Çekim modeli analizi sonucunda 2001 ve 2013 yıllarına ilişkin hesaplanan Çin-

Türkiye ikili ihracat potansiyeli ve gerçekleşen ihracat düzeyi Grafik 4.1’de 

verilmiştir. 2001 yılında Türkiye’den Çin’e gerçekleştirilen ihracat 0,2 milyar dolar 

olup 2013 yılında bu rakam 3,6 milyar dolara yükselmiştir. Çekim modeli sonuçlarına 

göre Türkiye’nin Çin’e ihracat potansiyeli 2001 yılında 0,4 milyar dolar, 2013 yılında 

ise bu rakam 8,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı şekilde Çin’den Türkiye’ye 

gerçekleştirilen ihracat 2001 yılında 0,7 milyar dolar, 2013 yılında ise 17,7 milyar 

dolar olmuştur. Çin’den Türkiye’ye ihracat potansiyeli ise 2001 yılında 0,5 milyar 

dolar, 2013 yılında ise 12,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu veriler ışığında 

Türkiye’nin Çin’e ihracatının olması gereken düzeyin altında olduğu, buna karşın 

Çin’in Türkiye’ye ihracatının potansiyelinin üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Grafik 4.1. Türkiye-Çin İkili İhracat Potansiyeli ve Gerçekleşmesi (2001, 2013) 
    (Milyon dolar) 

 

 Çin’in 2013 yılında 2 trilyon dolara yakın ithalat gerçekleşmesinin yanında, 

2012 yılında 200 milyona yakın tüketici orta-üst gelir grubunun olması Çin pazarını 

cazibeli hale getirmektedir. Bunun yanında 1,3 milyarlık nüfusa sahip Çin’de 

SAGP’ye göre yıllık geliri 8 bin dolar olan 400 milyona yaklaşan grubun kişi başına 

GSYH’nin 2012-2016 döneminde her yıl ortalama yüzde 16 oranında büyüyeceği 

tahmin edilmektedir. Kişi başına gelirin artmaya başlamasıyla beraber orta ve üst 
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kesimin tüketim eğilimleri lüks tüketime doğru kaymaya başlamıştır.262 Çin’de 

tüketici eğilimlerinin değişmeye başlamasıyla birlikte büyük uluslararası firmalar Çin 

pazarına yönelik faaliyetlerini artırmaktadır.263 Çin’deki tüketici eğilimlerinin radikal 

şekilde değişmeye başlaması ve son dönemde çok önemli bir pazar olmaya 

başlamasına karşın Türkiye’nin bu pazardan yeteri düzeyde pay alamaması 

Türkiye’deki ihracatçı firmaların bu pazara yönelik ayrı bir çalışma yapmalarını 

zorunlu hale getirmektedir. Dışa açılmanın ilk zamanlarında ihracata dönük üretim 

amacıyla Çin’e gelen DYY’ler son dönemde genişleme gösteren iç pazara yönelik 

üretim yapmaya başlamışlardır. Türkiye’deki yerli firmaların, lüks tüketimden zorunlu 

tüketim ürünlerine kadar geniş bir pazarı ve nüfusu olan bir ülkede tüketici eğilimlerini 

ve tercihlerini yakından takip etmeleri ve belirlenen gelir grubundaki hedef kitleye 

yönelik üretim yapmaları gerekmektedir. 

4.4.2. Türkiye-Almanya ve Çin-Almanya ihracat potansiyeli değerlendirmesi 

AB-28 uzun yıllardan bu yana gerek Türkiye gerekse de Çin açısından oldukça 

önemli ihracat pazarı olmuştur. Bu nedenle bölge içerisindeki en büyük ekonomi olan 

Almanya pazarında iki ülkenin ne derece etkin olduğunun incelenmesi önemli 

görülmüştür. Grafik 4.2’de Türkiye ve Çin’in Almanya pazarında 2001 ve 2013 

yıllarındaki gerçekleşen ihracat ve potansiyel ihracat düzeyleri karşılaştırılmıştır. 

Görüldüğü gibi Türkiye’den Almanya’ya ihracat; 2001 yılında 5,4 milyar dolar, 2013 

yılında ise 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Çekim modeli sonuçlarına göre 

ise bu ülkeye mal ihracat potansiyelimiz 2001 yılında 1,6 milyar dolar ve 2013 yılında 

ise 11,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Çin’den Almanya’ya gerçekleştirilen 

ihracat 2001 yılında 9,7 milyar dolar iken 2013 yılında bu rakam 67,3 milyar dolara 

yükselmiştir. Çekim modeline göre ise Çin’in Almanya’ya ihracat potansiyeli 2001 

yılında 3,2 milyar dolar ve 2013 yılında ise 41 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye ve Çin’in Almanya pazarında etkin bir performans sergilediği ve her iki yıl 

için de potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Buna karşın 

                                                 
262 Morgan Stanley (2013) tarafından yapılan bir çalışmada Çinlilerin orta-üst gelir grubunun gelişmiş 
ülkelerdeki tüketim kalıplarına benzer özellikler taşıdığı belirtilmiştir. Louis Vuitton gibi lüks tüketim 
ürünlerinin sahibi olan LVMH şirketi, küresel alanda yapmış olduğu cironun yaklaşık yüzde 20’sini 
Çin’den gerçekleştirmektedir. 
263 T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2014:32-33 
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Türkiye’nin aksine Çin’in coğrafi açıdan oldukça uzak olmasına rağmen Almanya’ya 

her iki yıl için de potansiyelin oldukça üzerinde ihracat gerçekleştirmesi önemli bir 

başarı olarak görülmektedir. Zira Çin, 2013 yılında Almanya’nın toplam ithalatının 

yüzde 8,2’lik kısmını karşılayarak Hollanda’dan sonra ikinci büyük ithalat partneri 

olmuştur. 

Grafik 4.2. Türkiye-Almanya, Çin-Almanya İhracat Potansiyeli ve 
Gerçekleşmesi (2001, 2013) 

    (Milyon dolar) 

 

4.4.3. Türkiye-ABD ve Çin-ABD ihracat potansiyeli değerlendirmesi 

ABD uzun yıllardan bu yana dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olurken birçok 

ihracatçı ülke açısından da en önemli hedef pazarlardan biri olmuştur. Grafik 4.3’te 

Çin ve Türkiye’nin ABD pazarında 2001 ve 2013 yıllarında gerçekleştirmiş oldukları 

ihracat ve bu dönemler için potansiyel ihracat düzeyleri mukayese edilmiştir. 

Türkiye’den ABD’ye ihracat 2001 yılında 3,1 milyar dolar, 2013 yılında ise 5,6 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Çekim modeline göre ise Türkiye’nin bu ülkeye ihracat 

potansiyeli 2001 yılında 1,9 milyar dolar ve 2013 yılında 12,1 milyar dolar olarak 

hesaplanmıştır. Çin’den ABD’ye gerçekleştirilen ihracat 2001 yılında 54,3 milyar 

dolar, 2013 yılında ise 369 milyar dolar olarak gerçekleşirken ihracat potansiyeli 2001 

yılında 10,1 milyar dolar ve 2013 yılında 108,4 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 

Türkiye 2001 yılında ABD’ye potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirmiş olmasına 



133

 
 
 

133 
 

rağmen bu eğilim devam ettirilememiş ve 2013 yılında potansiyelin oldukça altında 

kalmıştır. 2001 yılında yaşanan DotCom ve 2008-2009 döneminde yaşanan küresel 

krizlerin ABD ekonomisine olumsuz yansımalarına karşın Çin bu dönemde dünyanın 

en büyük pazarına ihracatını genişletmeye devam etmiş ve mevcut potansiyelin 

oldukça üzerinde ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarı örneği göstermiştir. 

Grafik 4.3. Türkiye-ABD, Çin-ABD İhracat Potansiyeli ve Gerçekleşmesi (2001, 
2013) 

    (Milyon dolar) 

 
2013 yılında ABD, Hong Kong’dan sonra Çin’in en büyük ikinci ihracat pazarı 

olurken aynı zamanda Çin de ABD’nin en büyük ithalat pazarı olmuştur. ABD’nin 

resmi ticaret verilerinde mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti de dâhil edildiği 

durumda ABD’nin Çin açısından önemi bir kez daha net olarak görülmektedir. 

ABD’nin 2013 yılında Çin’den yaptığı mal ve hizmet ithalatı 2012 yılına göre yüzde 

3,5 artarak 440 milyar dolar olarak gerçekleşirken Çin, ABD’nin toplam ithalatının 

yüzde 19,4’ünü karşılamıştır. Bunun yanında ABD’nin Çin’den mal ithalatı 2001-

2013 yılları arasındaki dönemde yüzde 331 oranında artış göstermiştir. 2013 yılında 

Çin’den en fazla ithal edilen ürünler; 117,5 milyar dolar ile elektronik ürünler, 100,4 

milyar dolar ile makine ürünleri ve 4,4 milyar dolar ile tarım ürünleri olmuştur. 

Türkiye ise 2013 yılında ABD’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 41. sırada yer 

alırken, ABD, Türkiye’nin 7. ihracat pazarı olmuştur. ABD’nin Türkiye’den mal ve 

hizmet ithalatı, 2013 yılında 2012 yılına göre yüzde 6 artarak 6,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ABD’ye 2013 yılında yapmış olduğu ihracatta öne çıkan 
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sektörler 818 milyon dolar ile taşıtlar, 790 milyon dolar ile makine ve 740 milyon dolar 

ile tarım ürünleri olmuştur.264  

4.4.4. Türkiye-Rusya, Çin-Rusya ihracat potansiyeli değerlendirmesi 

Türkiye’nin ihracatında önemli pazarlarından biri olan Rusya aynı zamanda 

Çin açısından da önemli bir pazar haline gelmiştir. Rusya’nın son dönemde siyasi 

gerekçelerle ekonomide istikrarsız bir görünüm sergilemesine karşın enerji alanındaki 

geniş kaynakları nedeniyle gerek Türkiye gerekse de Çin açısından önemini korumaya 

devam etmektedir. Grafik 4.4’te her iki ülkenin 2001 ve 2013 yıllarında Rusya’ya 

gerçekleştirmiş oldukları ihracat ve potansiyel ihracat düzeyleri gösterilmiştir. 

Türkiye’den Rusya’ya gerçekleştirilen ihracat 2001 yılında 0,9 milyar dolar iken 2013 

yılında yaklaşık 7 milyar dolara yükselmiştir. Analiz sonuçlarına göre ise Türkiye’nin 

potansiyel ihracatı 2001 yılında 0,4 milyar dolar iken 2013 yılında 8,4 milyar dolar 

olarak hesaplanmıştır. Çin’in Rusya’ya ihracatı 2001 yılında 2,7 milyar ve 2013 

yılında ise 49,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin’in Rusya’ya potansiyel 

ihracatı, 2001 ve 2013 yıllarında sırasıyla 1,7 milyar dolar ve 60,7 milyar dolar olarak 

hesaplanmıştır. 

Grafik 4.4. Türkiye-Rusya, Çin-Rusya İhracat Potansiyeli ve Gerçekleşmesi 
(2001, 2013)  

    (Milyon dolar) 

 

                                                 
264 USTR, http://www.ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china 
Erişim Tarihi: 13.01.2015 
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 Coğrafi açıdan Türkiye’nin, Çin’e kıyasla avantajlı durumda bulunduğu Rusya 

pazarına 2001 yılında potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirmesine karşın 2013 

yılındaki ihracatı potansiyelin bir miktar altında kalmıştır. 2013 yılında Ukrayna ile 

yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik istikrar konusunda sorunlar yaşayan 

Rusya’ya Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre 2014 yılı sonunda 

gerçekleştirilen mal ihracatı 6,05 milyar dolar olurken bir önceki yıla göre yaklaşık 1 

milyar daha düşük gerçekleşmiştir. 2013 yılında en fazla ihracat yapmış olduğumuz 

üçüncü ülke olan Rusya bu düşüş sonrasında 7. sıraya gerilemiştir. 2014 yılında 

otomotiv ve tekstil alanında önemli düşüşler yaşanmasına karşılık yaş sebze ve meyve 

ihracatı yüzde 7,3 oranında artarak 0,94 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin ise 

Rusya’ya 2013 yılında 49,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken 60,7 milyar dolar 

olan potansiyelinin altında kalmakla birlikte yüzde 14,4 oranında ülke pazar payı ile 

Rusya’nın en büyük ithalatçısı olmuştur. 

 Türkiye ve Çin açısından önemli sayılan ülkelerde karşılaştırmalı incelemesi 

yapıldıktan sonra Türkiye ve Çin’in 2013 yılı potansiyel ihracat ile gerçekleşen ihracat 

düzeylerinin analiz çalışmasında yer alan tüm ülkelerin karşılaştırıldığı Tablo 4.3’te 

kırmızı renk ihracatçı ülkenin partner ülkeye potansiyelin altında, yeşil renk ise 

potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini göstermektedir. Türkiye 2013 yılında 

seçilen 42 ülke içerisinde 16 ülkeye potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirirken geri 

kalan 26 ülkede potansiyelin altında kalmıştır. Buna karşın Çin aynı dönemde 29 

ülkeye potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirirken 13 ülkeye potansiyelin altında 

mal ihraç etmiştir. Seçilen ülkelerin coğrafi durumu ve Türkiye ve Çin’in ihracat 

performansı birlikte değerlendirildiğinde şu sonuca varılabilir: Türkiye yakın 

coğrafyadaki birçok ülkeye potansiyeline yakın veya potansiyelin üzerinde ihracat 

gerçekleştirirken uzak coğrafyadaki ülkelerde potansiyelinin altında performans 

sergilemiştir. Özellikle Türkiye’nin Çin ve ABD gibi küresel ticaret alanındaki iki 

büyük ithalatçı ülkede potansiyelin oldukça altında ihracat gerçekleştirmesi dikkat 

çeken bir sonuç olmuştur. Buna göre Türkiye’nin öncelikli olarak kısa ve orta vadede 

potansiyelinin altında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerde var olan potansiyelini 

kullanarak ihracat düzeyini artırması gerekmektedir. Çin ise seçilen 42 ülke baz 

alındığında komşu ekonomilere yoğun ihracat gerçekleştirmesinin yanında uzak 
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coğrafyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ekonomiye potansiyeline yakın veya 

potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu durum çekim modelinde öne çıkan 

ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve uzaklık değişkenlerinin de ötesinde Çin’in 

uyguladığı farklı politikalar ile birçok ülkeye ihracatını artırmayı başardığını 

göstermektedir. Türkiye’nin de özellikle uzak coğrafyada kullanılamayan ihracat 

potansiyelini değerlendirmesine yönelik ekonomik ve siyasi açıdan doğru açılım 

politikalarının uygulaması gerekmektedir. 

Tablo 4.3. Türkiye ve Çin'in 2013 Yılı Potansiyel ve Gerçekleşen İhracat 
Düzeyleri  

    (Milyar dolar) 

 
Kaynak: Gerçekleşme: UN-COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/, 10.12.2014. Potansiyel: Çekim 
modeli sonuçlarına göre yazar tarafından hesaplanmıştır. 
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Şekil 4.1’de ise Türkiye’nin çekim modeli örneklemesinde yer alan 42 ülkede 

2001 ve 2013 yıllarında gerçekleşen ihracatın o yılın potansiyel ihracatına oranı 

gösterilmiştir. Şekil üzerindeki renklerin tonu orana göre değişkenlik göstermekte ve 

oranın 1’in altında olması Türkiye’nin potansiyelin altında mal ihraç ettiği, 1’den 

büyük olması ise Türkiye’nin potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirdiği anlamına 

gelmektedir. Türkiye’nin 2001 yılında Avrupa’daki birçok ülkede, Rusya ve ABD’de 

ihracat potansiyelini kullandığı, Latin Amerika ve Asya’da ise aynı dönemde 

potansiyelini kullanamadığı görülmektedir. 2013 yılında ise AB-28 bölgesinin yanında 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesinin ön plana çıkmaya başlamasıyla ihracatın bu 

bölgede arttığı ve potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirildiği görülmektedir. 2001 

yılının aksine 2013 yılında uzak coğrafyadaki Asya ve ABD pazarlarında ihracat 

potansiyelinin daha az kullanıldığı tespit edilmiştir. 2001-2013 döneminde 

Türkiye’nin ihracat potansiyelini kullanma düzeyindeki değişim dikkate alındığında 

2001 yılında potansiyeli kullanma düzeyi daha dengeli görülürken 2013 yılında bu 

durumun yakın coğrafyadaki ülkelere yoğunlaştığı ve uzak coğrafyadaki etkinliğin 

azaldığı görülmektedir. Türkiye’nin ihracatta etkinliği AB-28, Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’da artmasına karşın uzak coğrafyadaki birçok önemli pazarda göreli olarak 

azalması dış ticarette istikrar açısından risk olarak görülmektedir. 
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Şekil 4.1 Türkiye'nin Seçilmiş 42 Ülkede İhracat Potansiyeli Kullanımındaki 
Gelişim 

 
 Kaynak: UN-COMTRADE http://comtrade.un.org/data/, 21.10.2014 verilerinden yararlanılarak 
hesaplanmıştır. 

Şekil 4.1’de harita üzerinde renklerin tonuna bakıldığında Türkiye’nin 2013 

yılına kıyasla 2001 yılında daha geniş alanda ve birçok ülkede ihracat potansiyelini 

daha iyi kullandığı buna karşın 2013 yılında uzak coğrafyadaki ülkelerin yerine yakın 

coğrafyadaki ülkelere ihracatın arttığı ve ihracat potansiyelini bu ülkelerde daha etkin 

kullandığı görülmektedir. Buna karşın Türkiye 2001 ve 2013 yıllarında uzak 

coğrafyadaki ülkelerin ithalat taleplerinden yeteri oranda yararlanamamaktadır. 

Birçok gelişmiş ülke ekonomileri, gelişen Asya ve özellikle Çin’in hızla gelişen iç 

pazarından pay elde edebilmek adına politikalar geliştirirken Türkiye’nin 2001-2013 

arası dönemde Asya’nın yanında Latin Amerika ve Kuzey Amerika ülkelerinde var 

olan ihracat potansiyelinden yeteri oranda faydalanamadığı görülmektedir. Çin’in 



139

 
 
 

139 
 

birçok ülkeye potansiyelin üzerinde mal ihraç etmesine karşın Türkiye’nin bunu 

başaramamasında en temel iki neden olarak; üretilen ürünün küresel piyasalarda 

yüksek talep görmemesi ve üretilen ürünün uzak coğrafyadaki ülkelere düşük 

maliyetle ulaştıracak lojistik ağın gelişmiş olmaması olarak sıralanabilir. 

Türkiye’nin sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 

2’nin altında olması ve sanayi üretim kapasitesinin yoğun şekilde orta ve düşük 

teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılması nedeniyle küresel piyasada Türkiye’nin 

ihraç mallarına olan talep sınırlı kalmaktadır. Buna karşılık gerek yerli üretim gerekse 

de DYY vasıtasıyla yüksek teknolojili ürünlerin payının yüksek olduğu Çin’in ihraç 

ürünleri dünyanın birçok farklı yerlerine yayılabilmiştir. Bu duruma örnek olarak 

ekmek ile akıllı telefon ürünleri ele alındığında, bir tüketici açısından ekmek talebi 

oldukça yakın mesafedeki tedarikçilerden temin edilmeye çalışılmaktadır. Buna karşın 

akıllı telefon olarak iPhone marka telefon ele alındığında, söz konusu ürün dünyanın 

her ülkesinde satışı gerçekleşmektedir. Türkiye’nin üretim kapasitesini çoğunlukla 

sebze ve yaş meyve gibi kısa sürede bozulan ürünler veya tekstil ve gıda gibi düşük ve 

orta teknolojili ürünlerin üretiminde kullanmasından dolayı erişim sağlayabildiği 

pazarlar sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin imalat sanayii üretiminde 

dönüşümü sağlayacak politikaların hayata geçirilmesiyle küresel piyasalarda talebi 

yükselen ürünlerin üretimine yönelmesi ve bu ürünlerin üretiminde aynı zamanda yerli 

katma değerin payının artırılması büyük önem taşımaktadır. Sonraki aşamada ise 

üretilen ürünlerin uzak ülkelere taşınması amacıyla lojistik ağın gelişmiş olması 

gerekmektedir. Türkiye’de lojistik ağ yeterince gelişmediği ve taşımacılık maliyetli 

olduğu için uzak ülkelere mal ihracatı maliyetli olmaktadır. Buna karşın Çin gelişmiş 

lojistik ağı sayesinde dünyanın birçok ülkesine önemli mal sevkiyatı gerçekleştirirken, 

aynı zamanda bazı önemli limanların işletim haklarını alarak bu ağını genişletmeye 

devam etmektedir. Örneğin Türkiye’de bir tüketici 1 dolar değerinde Çin menşeli basit 

bir telefon kılıfı için internet üzerinden siparişinde ilave bir kargo ücreti ödenmezken, 

Türkiye’de yurtiçine yönelik yapılan her hangi bir alışveriş için ise ilave kargo ücreti 

verilmesi gerekmektedir. Bu durum doğal olarak pazarın genişlemesini 

engellemektedir. Bu açıdan bakıldığında üretilen ürünlerin yurtiçinde veya 

yurtdışındaki herhangi bir tüketiciye düşük maliyetle ulaştırılması büyük önem arz 

etmektedir. 
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5. TÜRKİYE’NİN İHRACAT HACMİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK 

ÖNERİLER 

Ekonomik, kültürel, sosyal ve idari yapı bakımından Türkiye’den oldukça 

farklı bir yapıda olmasına karşın Çin’in ihracat politikalarının analiz edilmesi ve hangi 

gelişim eksenleri üzerinden ihracatının artırdığının anlaşılması önemlidir. Bununla 

beraber gelişmekte olan her ülkenin farklı yapısal sorunları ve dinamikleri bulunmakta 

ve her ülkenin benzer kalkınma süreçlerini sağlayacak ortak bir reçete 

bulunmamaktadır. Çin’in mevcut yönetim şekli, ülke yapısı ve uygulamış olduğu 

kalkınma ve ekonomik politikaların kademeli ve birikimli olarak ilerlemesi yönüyle 

diğer gelişmekte olan ekonomilerden farklı olmasından dolayı hızlı gelişim süreci 

kaydetmek isteyen ülkeler açısından net bir model ülke olarak ele alınmamaktadır. 

Buna karşın bu çalışmadan çekim modeli analizi ve Çin ihracat gelişiminin 

incelenmesi sonucunda Türkiye’nin ihracat düzeyinin artırılması ve uzun vadede 

ihracat potansiyelinin üst basamaklara taşınması adına bazı politika önerilerinin 

çıkarılması mümkün görünmektedir. Yapılan analizler ve analitik incelemeler 

sonucunda elde edilen politika önerileri şu şekilde sıralanmıştır: 

Türkiye, 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefi için mevcut 

durumdaki ihracat potansiyelini üst basamaklara taşıması gerekirken bunun 

yanında, bazı uzak ve yakın coğrafyadaki ülkelerde yeterince kullanamadığı ihracat 

kapasitesinin etkin kullanımını sağlaması gerekmektedir. Çekim modeli analizleri 

sonucunda elde edilen bulgular ışığında Türkiye, 2013 yılında seçilen 42 ülke 

içerisinde 16 ülkeye potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirirken geri kalan 26 

ülkeye potansiyelin altında ihracat yaptığı görülmüştür. Türkiye’nin ihracat düzeyinin 

potansiyelin altında kaldığı ülkelerin bir kısmı ABD ve Çin gibi uzak coğrafyadaki 

ülkeler olmasına karşın Yunanistan, Romanya ve gelişmekte olan Avrupa ülkeleri gibi 

yakın veya komşu ülkelerde de ihracat düzeyinin potansiyelinin altında gerçekleştiği 

görülmektedir. İhracat pazarından yeteri kadar faydalanılmayan ülkelerin net olarak 

tespit edilmesinden sonra Türkiye’nin bu ülkelerde ihracat hacmini artırmaya yönelik 

politikaların üretilmesi gerekmektedir. Bunun için potansiyelin yeterli şekilde 

kullanılamadığı ülkelerde pazar araştırmasının yapılması ve 2012 yılında uygulamaya 
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geçen yatırımlara yönelik yeni teşvik uygulamalarıyla birlikte ihracata dönük 

yatırımlar yaparak ihracat hacminin artırılması gerekmektedir. 

Türkiye’nin küresel ekonomide bundan sonraki süreçte yaşanması 

muhtemel krizlerin olumsuz etkilerini azaltmak adına ihracat pazarlarında ve ürün 

grubunda çeşitliliğini artırması gerekmektedir. Türkiye, son dönemde pazar 

çeşitlendirmesine giderek ihracatta ülke yoğunlaşma yüzdesini azaltmasına karşın yine 

de ihracatın önemli bir kısmını AB-28 ve Ortadoğu Bölgesine gerçekleştirmektedir. 

Bu nedenle Türkiye’nin olası kriz dönemlerinde imalat sanayiinin ve dolayısıyla 

ihracat düzeyinin sürdürülebilir olması için ihracat pazarını daha da çeşitlendirmesi ve 

bu pazarlardaki ihracat sepeti içerisinde yer alan ürün grubunun da aynı şekilde 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak Türkiye’nin yeterince 

faydalanamadığı ABD ve Kanada ile Asya ve Latin Amerika ülkelerine yönelmesi 

gerekmektedir. Türkiye’nin özellikle dünyanın en büyük ilk iki ithalatçı ülkesi olan 

ABD ve Çin pazarında etkin olması bu alandaki istikrarın kazanımı açısından ayrıca 

önem arz etmektedir. Zira çekim modeli analizine göre Türkiye 2013 yılında Çin ve 

ABD pazarındaki toplam ihracat potansiyelinin yalnızca yüzde 44,7’sini 

kullanabilmiştir. 

Türkiye’de imalat sanayiinin yapısal dönüşüme gidilerek gelişmiş ülkeler 

seviyesine çıkarılması ihracat başarısı için öncelikli alanlardan biri olarak 

görülmektedir. Bu amaçla Çin’in ihracat başarısında önemli rolü olan DYY’lerin 

Türkiye’nin imalat sanayii dönüşümünü hızlandıracak şekilde kullanılması 

gerekmektedir. Toplam ihracat içerisinde yüksek ve ileri teknolojili ürünlerin payı bir 

ülkenin imalat sanayii yapısının gelişmişliği hakkında önemli gösterge olarak kabul 

edilmektedir. Türkiye’nin 1980 sonrası dönemde imalat sanayii gelişiminde önemli 

gelişim görülmesine karşın imalat sanayii üretim kapasitesinin büyük oranda orta 

teknolojili ürünlerin üretimine yönelik kullanılması ihracatta kapasite sorununa yol 

açmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin, 10. Kalkınma Planında belirlenen politika 

çerçevesinde imalat sanayii yapısını modern hale getirmesi gerekmektedir. Bu sayede 

küresel ticarette talebi hızla artan birçok farklı ve yüksek katma değerli ürünlerin 

üretilmesi sağlanmış olacaktır. Çin DYY politikasını, yerli firmaların sanayi ile 

teknolojik üretim kapasitesine ve firma yönetişim gelişimine olumlu katkılar 
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sağlayacak şekilde düzenleyerek imalat sanayiini modern bir yapıya kavuşturmaya 

çalışmıştır. Bununla beraber Çin, geçmiş yıllara nazaran DYY konusunda artık daha 

seçici davranmaya ve gelen DYY’lerin ülkenin ekonomik dönüşümünü hızlandıracak 

tıp, uzay ve alternatif enerji gibi öncelikli sektörlerdeki teknolojik kapasitenin 

geliştirilmesine yönelik olmasına çalışmaktadır. Türkiye’de imalat sanayi üretiminde 

DYY’lerin yeterli oranda faaliyet göstermemesi teknolojik üretim kapasitesinin ve 

ihraç edilen ürünlerin kalitesinin önemli oranda orta düzeyde kalmasına yol 

açmaktadır. Türkiye’de Çin deneyiminden hareketle DYY politikasının sanayi 

üretimini üst basamağa taşıyacak, inovasyon ve Ar-Ge yoluyla teknolojik kapasiteyi 

artıracak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Sonrasında ise DYY’lerin beraberinde 

getirdikleri üretim ve yönetişim alanındaki bilgi ve üretim teknolojilerinin ortaklı veya 

satın alma yoluyla yerli üreticiler tarafından öğrenilmesi ve üretim sürecinde 

uygulanması gerekmektedir. Zira ülkeye gelen yabancı firmalarla yerli firmalar 

arasındaki teknolojik kapasite farkının çok fazla olmaması, yabancı işletmelerin 

oluşturduğu dışsallıktan faydalanma düzeyini de artıran bir faktör olarak 

görülmektedir. 

Türkiye’nin uzak coğrafyadaki pazarlarla bağlantısının kuvvetlenmesi ve 

gelişmesi için nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama 

süreçlerini kapsayan lojistik ağının geliştirilmesi gerekmektedir. Çekim modeli 

analizinde 2001 yılından 2013 yılına kadar olan dönemde iletişim ve ulaşım ağının 

hızla gelişmesinin de etkisiyle ülkeler arası fiziki uzaklığın ticarete olan etkisinin 

azaldığı görülmüştür. Fiziki uzaklığın dış ticaret üzerindeki etkisinin günümüzde 

azalmasına karşın Türkiye ihracatının önemli bir kısmı bazı AB-28, Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirilirken, uzak coğrafyadaki birçok ülkede ihracat 

potansiyelinin yeterli şekilde kullanamadığı tespit edilmiştir. Türkiye’nin var olan 

ihracat potansiyelini kullanması ve artırabilmesi adına üretilen ürünlerin uzak ülkelere 

taşınması amacıyla lojistik ticaret ağının gelişmiş olması gerekmektedir. Zira lojistik 

ağın gelişmiş olması sayesinde, hedef pazardaki ihtiyaçların mümkün olan en düşük 

maliyetle karşılanması imkânı bulunmaktadır. Türkiye’de lojistik ağ yeterince 

gelişmediği ve taşımacılık maliyetli olduğu için uzak ülkelerdeki pazarlarda etkinliğin 

sağlanması mümkün görünmemektedir. Türkiye’nin aksine Çin gelişmiş lojistik ağı 
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sayesinde dünyanın birçok ülkesine önemli mal sevkiyatı gerçekleştirirken, aynı 

zamanda bazı önemli limanların işletim haklarını alarak bu ağını genişletmeye devam 

etmektedir. Örneğin Türkiye’den bir tüketici 1 dolar değerinde Çin menşeli basit bir 

telefon kılıfı için internet üzerinden yapmış olduğu siparişte ilave bir kargo ücreti 

ödemezken, Türkiye’de yurtiçine yönelik yapılan her hangi bir alışveriş için ilave 

kargo ücreti vermesi gerekmektedir. Bu basit örnek dahi Türkiye’nin ihracat pazarının 

genişlememesine bir gerekçe olarak gösterilebilir. Bu açıdan bakıldığında yurtiçinde 

üretilen ürünlerin yurtiçinde veya yurtdışındaki herhangi bir tüketiciye optimal 

maliyetle ulaştırılması büyük önem arz etmektedir. 

Önceleri maliyet avantajından dolayı yalnızca ihracat dönük olarak Çin’de 

üretim tesislerini kuran ÇUŞ’lar, son dönemde iç piyasaya yönelik olarak stratejiler 

geliştirmeye ve üretimlerini genişletmeye başlamıştır. Çin’in iç piyasasına yönelik 

yatırımların hız kazandığı günümüzde Türkiye’nin de bazı üretim tesislerini Çin’e 

kaydırması pazara erişim sürekliliği adına önemlidir. Dünyada birçok imalat sanayii 

işletmecisi, dışa açılma sonrası ilk dönemlerde düşük teknolojili, sonrasında ise artan 

teknik kapasite sayesinde yüksek teknolojili bazı üretim tesislerini Çin’e kaydırmaya 

başlamış ve bu sayede önemli maliyet avantajları ve karlar elde etmiştir. ÇUŞ’ların 

sanayi üretim tesislerini Çin’e kaydırması gelen ülke açısından sanayisizleşme 

eğilimini ve beraberinde işsizliği artırsa da elde edilen yüksek karlılık oranları Çin’e 

yapılan yatırımları hızlandırmıştır. Küresel ticarette bu eğilimler yaşanırken Türkiye, 

bazı yerli üretim tesislerini Çin’e kaydırarak yatırım kapasitesini artırmak suretiyle 

Çin’in iç piyasasına giriş kolaylığı elde edecek hem de yerli imalat sanayiinin 

küreselleşmesini hızlandıracaktır. Çin’in ihracata dayalı büyüme stratejisinden iç 

tüketime dayalı büyüme stratejisine geçmesi ve ekonomik gelişimle birlikte tüketici 

tercihlerinin değişmeye başlaması Çin’i günümüzde önemli bir pazar haline 

getirmiştir. 1,3 milyarlık Çin nüfusun içerisinde orta ve üst kesimlerde artan lüks ve 

markalaşma kültürünün yanında düşük gelir seviyesinde önemli bir tüketici grubu yer 

almaktadır. Türkiye’deki yerli firmaların, her türden ürünün talep gördüğü geniş bir 

tüketici yelpazesine sahip olan ülkede kendi üretim kapasitelerine uygun belirlenen 

hedef gelir grubundaki tüketici kesiminin tercihlerini dikkatle izlemeleri ve buna 

yönelik adımlar atmaları gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türkiye’den 



144

 
 
 

144 
 

Çin’e ihracatın üst seviyelere yükselebilmesi için Çin’in dinamik tüketici eğilimlerinin 

takip edilmesi, Çin için önemli olan kültürel ve dini motiflerin ürün tasarımına 

eklemlenmesi ve marka vurgusunun ön plana çıkarılarak ürün farklılaştırılmasına 

gidilmesi önemli görülmektedir. Bu sayede Türkiye’nin Çin pazarında diğer ülkelerle 

rekabet edebilme imkânı artacaktır. 

Türkiye’nin tekstil, gıda ve ayakkabı gibi geleneksel bazı sektörlerde 

markalaşmayı artırarak uluslararası tanınırlığını yükseltmesi gerekmektedir. 1996 

yılında Gümrük Birliğine katılımıyla birlikte Türkiye’nin AB-28 grubuna tekstil ve 

hazır giyim ihracatı artmış olmasına karşın Çin’in DTÖ üyeliği sonrasında bu ürün 

gruplarında pazarlardaki etkinliği zayıflamaya başlamıştır. Çin’in DTÖ sonrası yeni 

pazarlara giriş imkanı elde etmesiyle pazar payını hızla genişletmeye başlaması 

neticesinde Türkiye’nin geleneksel sektörlerde artan küresel rekabetle baş edebilmek 

için bu ürün gruplarında kümülatif olarak üretim kapasitesini yükseltmesinden ziyade 

üretilen ürünlerde marka ve tasarım gibi fiziki olmayan ürünlerle katma değerini 

artırması önemli görülmüştür. Türkiye’nin uzun yıllardan bu yana bu tür endüstrilerde 

faaliyette bulunmasından dolayı elde ettiği uzmanlaşma deneyiminin yanında üretilen 

ürünlerin, ortak pazarlarda diğer rakip ürünlerle rekabet edebilmesi veya pazar payını 

artırabilmesi için, ürün kalitesinin yüksek olması, marka ve tasarımların tüketiciler 

tarafından kabul görmesi ve uluslararası tanınırlığının olması gibi özellikleri 

barındırması önemli görülmüştür. 

9. ve 10. Kalkınma Planları ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem 

Planlarında belirtilen eylemler Çin’in ekonomik gelişiminde önemli etkisi olan 

yapısal politikalarla benzerlik taşımaktadır. Bu nedenle imalat sanayi dönüşümüne 

yönelik olarak belirlenen stratejik politikaların başarılı şekilde uygulanabilmesi 

oldukça önem arz etmektedir. Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artırılmasına ve 

küresel ticaret içerisinde aktif rol oynamasına yönelik son dönemde hazırlanan politika 

metinlerinin ortak hedefi, Türkiye’nin kendi marka ve tasarımlarıyla KDZ içerisinde 

yer alan yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi olmuştur. 9. ile 10. Kalkınma 

Planlarında bu amaca yönelik olarak belirlenen politik adımların Çin’in ihracat 

alanında başarısını sağlayan ekonomik politikalarla benzerlik taşıdığı görülmektedir. 

Bu metinlerde genel olarak; sanayi üretiminde yapısal dönüşümü sağlayan, kendi 
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markalarını oluşturan, öncü ve yenilikçi yerli firmaların artmasıyla KDZ’den önemli 

kazanç sağlayan, düşük ihracatın gerçekleştiği önemli hedef ülkelerde etkin rol 

oynayan, küresel ticaret içerisindeki ağırlığını arttıran ve aktör ülke konumuna 

yükselen bir Türkiye amaçlanmıştır. Çin’in ekonomik gelişim deneyiminde ihracata 

dayalı büyüme stratejisinin başarısını etkileyecek yapısal sorunların tespiti ve buna 

yönelik politikaların geliştirilmesi önemli katkı sağlamıştır.  Bu bağlamda politika 

metinlerinde Türkiye’nin imalat sanayii dönüşümünü sağlayacak politikaların tespiti 

önemli görülürken bu eylemlerin güçlü bir siyasi ve ekonomik irade ile birlikte başarılı 

bir şekilde uygulanması daha da anlamlı görülmektedir. 

Türkiye, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içerisindeki payı 

bakımından BRICS ekonomileri arasında en son sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 

mevcut ihracat sepetinin küresel piyasalarda yoğun talep gören ürünler arasında 

düşük seviyede yer almaması, Türkiye’nin ihracat hacmini ve dış ticaret 

kazanımlarının sınırlandırmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin ihracatta yüksek 

teknolojili ürünlerin payının ve bu ürünlerden elde edilen yerli katma değerin 

artırılması önem arz etmektedir. Çin, 1992 yılında yüzde 6,4 olan ihracat içerisindeki 

yüksek teknolojili ürün payını 2012 yılında yüzde 26,3 düzeyine yükseltirken 

Türkiye’de bu oran aynı dönemde yüzde 2 seviyesinin altında kalmıştır. Çin’in üretmiş 

olduğu birçok yüksek teknolojili üründe elde etmiş olduğu katma değer düşük kalırken 

ürünün yalnızca tasarım, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini yürüten ülkeler bu 

ürünlerden oldukça yüksek oranda katma değer elde etmektedir. Türkiye’nin ihracatı 

içerisinde küresel piyasada talebi sürekli olarak artan yüksek teknolojili ürünlerin 

payının oldukça düşük olması öncelikli çözülmesi gerekli sorun alanı olarak 

görülürken aynı zamanda salt yüksek teknolojili ürün üretilmesinden ziyade tasarım, 

yenilik ve pazarlama gibi yüksek katma değer sağlayan fiziki olmayan ürünler 

alanındaki gelişimle yerli katma değer payının yükseltilmesi de öncelikli olarak 

hedeflenmelidir. Bu bağlamda 9. ve 10. Kalkınma Planı içerisinde yer alan ihracata 

dönük üretimde sektörel bazda ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve küresel 

piyasalarda yerli markaların tanıtılması hedeflerinin gerçekleştirilmesi bu amaca 

yönelik olarak önemli görülmektedir. 
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Türkiye’de DYY hacminin artılmasına yönelik olarak yatırım ortamının 

iyileştirilmesi gerekmektedir. DYY’ler Çin’in ekonomik gelişiminde temel 

faktörlerden biri olurken diğer gelişmekte olan ekonomiler için de ekonomik 

görünüme ilişkin sağladığı katkılar nedeniyle oldukça önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle gelişmekte olan ekonomiler arasında DYY çekme konusunda rekabet yıldan 

yıla artarken ülkeler DYY çekebilmek adına politika değişikliklerine giderken aynı 

zamanda yatırım mevzuatını da daha da kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Türkiye, 

yatırımların kalitesi ve hacminin artırılması amacıyla 2012 yılında teşvik sisteminde 

yapılan önemli düzenlemelere karşın Türkiye’de diğer ülkelerle rekabet açısından iş 

yapma ortamının ve kolaylığının henüz istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 

Endeksinde Türkiye, yatırım ortamının elverişliliği bakımından 2014 yılında rakip 

düzeydeki bazı gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmıştır. Endekse göre, Türkiye 

2014 yılında 55. sırada yer alırken Makedonya 30. Polonya 32. Meksika 39. ve G. 

Afrika 43. sırada yer almıştır. Türkiye’nin yüksek bir genç nüfus potansiyeline ve hızlı 

büyüyen bir iç pazara sahip olması yabancı yatırımcı açısından önemli fırsatlar 

sunarken DYY’lerin ülkeye yerleşebilmesi için bu faktörlerin yanında var olan 

sorunların tespiti ile hukuki ve fiziki yönden elverişli yatırım ortamının daha da 

iyileştirilmesi sayesinde DYY performansının ve dolayısıyla imalat sanayii üretim 

kapasitesi üst basamaklara taşınacaktır. 
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Küreselleşmeyle birlikte birçok ülke ekonomisi kapılarını dış dünyaya açmaya 

başlamış, ilk başlarda gelişmiş ekonomilerde başlayan bu eğilimin 1980 yılı 

sonrasında gelişmekte olan ekonomiler arasında da yayılması süreci hızlandırmıştır. 

Küreselleşme eğilimi temel olarak iki yönde gelişmeye başlamıştır. Bunlardan 

birincisi dünyanın daha da küresel bir hal almasına ve ticaret hacminin artırılmasına 

yönelik olarak üye ülkeler arasındaki gümrük tarifeleri ve diğer ticaret kısıtlamalarının 

kaldırılmasını ya da azaltılmasını amaçlayan GATT olurken ikincisi siyasi veya 

ekonomik açıdan benzerlik gösteren ülkeler arasında gerçekleşen ekonomik 

entegrasyonlar veya bölgeselleşme eğilimleri olmuştur. Görünürde birbirlerine zıt 

olarak gelişen iki eğilim aslında birbirlerini tamamlayan unsurlar olurken bölgesel bir 

bütünleşme sağlayan ekonomiler küresel ekonomiye entegrasyon için ilk adımı atmış 

olmaktadır.  

Küresel ve bölgesel anlamda sağlanan ticari işbirlikleri ve sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesiyle dünya üretim ve ticaret hacminde hızlı artışlar ve 

dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. 1950’li yıllarda küresel ticaretin temelini 

oluşturan endüstriler arası ticaret, küreselleşme ile birlikte önemini kaybetmeye ve 

endüstri içi ticaret anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu sayede küresel ticaret 

farklı ürün gruplarının değişiminden ziyade benzer ürün gruplarının değişimine dayalı 

hale gelmiştir. Günümüzde ÇUŞ’lar vasıtasıyla üretim aşamalarının küresel boyutlara 

ulaşması nedeniyle ülkelerin ekonomik gelişimi ve büyümesi açısından dış ticaret 

önceki dönemlere göre daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Bunun yanında 

ülkelerin küresel ticaret içerisinde etkinliğini artırabilmesi açısından sürekli olarak 

değişen küreselleşme eğilimlerinin yakından takip edilmesi ve bu gelişmeler 

çerçevesinde kendi ulusal politika çerçevesini oluşturması gerekli hale gelmiştir.  

Küreselleşmeyle birlikte dış ticaretin önündeki bariyerlerin düşürülmeye 

başlanması, teknoloji ve iletişim alanında sağlanan ilerlemeler küresel ticarette 

dengelenme sürecini hızlandırmıştır. Önceleri küresel ticaretin büyük bir kısmını teşkil 

eden gelişmiş ekonomiler arasındaki ticareti kapsayan Kuzey-Kuzey ticaretinin 

yanında yeni dönemde gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ticareti kapsayan 

Güney-Güney ticareti de ön plana çıkmaya başlamıştır. Gelişmekte olan ekonomilerin 
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küresel ticaret hacminden aldığı pay 2012 yılında yüzde 44,5 düzeyinde iken aynı 

dönemde Güney-Güney ticareti küresel ticaret hacminin yaklaşık olarak yüzde 25’ini 

oluşturmuştur. Gelişmekte olan ekonomilerin küresel ticarete hızla entegre olmaya 

başlaması sonucunda bu ülkelerin ihracatında sanayi ürünlerinin payı artarken gelişmiş 

ülkelerin ihracatı sanayi ürünlerinden hizmetler sektörüne doğru kaymaya başlamıştır.  

Türkiye küreselleşmenin hız kazanmaya başladığı 1980’li yılların başında ithal 

ikameci sanayi politikasından vazgeçip ihracata dayalı büyüme stratejisini 

uygulamaya başlamıştır. 24 Ocak Kararları ile ticaretin önündeki engellerin azaltılarak 

ülke kapılarının dış dünyaya açılması ve toplam ihracat hacminin artırılarak ekonomik 

büyümenin hızlandırılması amaçlanmıştır. Uygulanan politikalar ilk 10 yıllık dönemde 

etkisini kısmen göstermiş ve 1980 yılında 2,9 milyar dolar olan ihracat hacmi 1990 

yılında 12,9 milyar dolara yükselerek yaklaşık olarak 4,4 katına çıkmıştır. Kademeli 

olarak artmaya devam eden ihracat özellikle 2000’li yıllarla birlikte hızla ivme 

kazanmaya başlamış ve 2000 yılında 31,3 milyar dolar olan ihracat 2014 yılında 157,6 

milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde ihracat hacminin genişlemesinin yanında 

ihracat pazarında da çeşitlilik sağlanmış ve ihracatta ilk dört ülkenin yoğunlaşma oranı 

(CR4), 2004-2013 döneminde yüzde 37,7’den yüzde 27,3’e gerilemiştir. 2000-2013 

döneminde kaydedilen ihracat gelişimi 2008-2009 döneminde yaşanan kriz öncesi ve 

sonrası şeklinde ayrışmıştır. 2008 krizi öncesi dönemde ihraç ürünleri kalitesinde 

önemli gelişimler elde edilmiş ve artan rekabetçilikle birlikte ihracat hacmi 

artırılmıştır. Kriz sonrası dönemde ise orta teknolojili ürünlerin ihracatında kademeli 

bir düşüş yaşanmış, sonrasında ise kriz sonrası iyileşmeye başlayan dış talep sayesinde 

ihracat hacmi artırılmıştır. Türkiye’de ihracat hacmi artarken aynı zamanda ihracat 

sepeti içerisinde orta teknolojili ürünlerin payının yüzde 70 seviyelerine yükselmesine 

karşın ileri teknolojili ürünlerin payı yüzde 2 ile çoğu gelişmekte olan ekonominin 

gerisinde kalmıştır.  

AB-28, uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olurken 

küresel krizle birlikte Avrupa’daki gelişmiş ekonomilerde gerileyen talep Ortadoğu 

Bölgesi’nde telafi edilmeye çalışılmış ve bu pazar kriz döneminde ön plana çıkmaya 

başlamıştır. Türkiye’nin Çin ile olan dış ticareti ise 1980 yılından itibaren Çin lehine 

gelişmiş ve 1980-2013 döneminde Türkiye’nin Çin pazarındaki ihracat payı aynı 
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kalırken Çin sürekli olarak Türkiye’deki pazar payını artırmayı başarmıştır. 

Türkiye’de 2013 yılında Almanya ve Rusya’nın ardından Çin en çok ithalat yapılan 

ülke olurken Türkiye’nin bu ülkeye olan dış ticaret açığı yaklaşık 21,1 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 

 Türkiye’de ihracat 2000’li yıllarla birlikte ciddi gelişim kaydetmesine karşın 

henüz istenen düzeye ulaşmamıştır. Bu nedenle son dönemde hazırlanan temel politika 

metinlerinin ana amaçlarından biri Türkiye’nin, ihracat hacmi ve potansiyelinin 

artırılarak gelişmiş ekonomiler seviyesine yükselmesi olmuştur. 9. ve 10. Kalkınma 

Planları ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planında Türkiye’nin ihracat 

hacminin artırılması ve 2023 yılında ihracat hacminin 500 milyar dolara ve dünya 

ihracatı içerisindeki payın yüzde 1,46 düzeyine yükseltilmesi hedeflenmiştir.  

Bu çalışmanın temelinde Çin’in ihracat alanında kaydettiği başarının 

incelenmesi sonucu elde edilen bulgular dikkate alınarak Türkiye’nin ihracat 

potansiyelinin üst basamaklara taşınması ve 2023 yılı ihracat hedefinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla olarak 42 ülkeye yönelik ihracat potansiyelinin 

araştırılması ve hangi ülkelerle potansiyelin üzerinde, hangileri ile potansiyeline yakın 

ve hangileriyle potansiyelin altında ihracat gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi yer 

almıştır. Türkiye’nin ihracat potansiyelinin kullanılamadığı ülkelerin belirlenmesi ve 

sonrasında bu ülkelere ihracat hacminin geliştirilmesi, ihracat hedefine ulaşılması 

noktasında büyük önem kazanmaktadır. Bunun yanında Türkiye ile benzer dönemde 

ekonomisini dış dünyaya açmaya başlayan Çin’in imalat sanayiinde kaydettiği 

dönüşümle birlikte dünya ekonomisinde en önemli aktörlerden biri haline gelirken 

Çin’in bu hızlı ekonomik gelişiminde ihracata dayalı büyüme stratejisinin başarılı bir 

şekilde uygulanmış olması önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada küresel piyasalarda 

hızla yükselen ve bir dinamik güç olan Çin’in ihracat başarısının incelenmesi ve Çin 

deneyiminden Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine yönelik olarak çıkarımlar elde 

edilmesi amaçlanmıştır.  

Çin’in 1980 yılında küresel GSYH ve ihracat içerisindeki payı sırasıyla yüzde 

2,4 ve yüzde 1 düzeyinde iken, 2013 yılına gelindiğinde küresel GSYH içerisindeki 

payı yüzde 13,3, küresel ihracat içerisindeki payı ise yüzde 12,2, seviyesine 

yükselmiştir. Çin’in 1978-2013 döneminde yıllık ortalama yüzde 10 civarında büyüme 
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kaydetmesinde serbest piyasa ekonomisine dönük reformlar ve dışa açılma 

politikalarının doğru şekilde uygulanması etkili olmuştur. Yapılan reformlar öncelikli 

olarak dar kapsamlı alanlarda hayata geçirilmiş ve olumlu sonuçların görülmesiyle 

birlikte geri kalan bölgelerde de uygulanmıştır. Bu sayede radikal sayılabilecek 

reformların etkisinin kontrol edilmesi ve test edilmesi imkanı elde edilmiştir.  

1978 sonrası reform döneminde ilk olarak tarım sektöründe uygulanan 

“hanehalkı sorumluluk sisteminden” başarılı sonuçlar elde edilmesinden sonra 

1980’lerin başında sanayi sektöründe “anlaşmalı sorumluluk sistemi” hayata 

geçirilmiştir. Bu iki uygulama sayesinde üretici ve çiftçilere fazla üretilen ürünlerin 

serbest piyasa koşullarına göre ticaretine izin verilmiş, bu yolla üretim teşvik edilmeye 

çalışılarak kamu dışındaki piyasa aktörlerinin de ekonomiye dahil olması ve sermaye 

birikimi sağlanması amaçlanmıştır. İlk dönemlerde sanayi üretiminde etkin olan 

KİT’lerin sonrasında başarısızlık nedeniyle bazılarının özelleştirilmesiyle özel 

girişimcilik için fırsat oluşturulmuştur. Bunun yanında Çin’de kaliteli alt yapı ve 

yabancı sermaye için hazırlanan teşvik paketleri sayesinde DYY akımı hızlanmış ve 

gelen yabancı yatırımlar hem ülkedeki sermaye birikimi eksikliğini giderirken aynı 

zamanda yabancı teknoloji sayesinde sanayi üretiminin modernleşmesine ve hızla 

büyümesine önemli katkı sağlamıştır. 

Çin’de uygulanan reformların başarılı sonuçlar vermesi sonucu ihracat 

alanında 1978-2013 döneminde önemli gelişim kaydedilmiştir. 1978 yılından bu yana 

Çin’in dış ticaret hacmi ortalama olarak her dört yılda bir ikiye katlanmış, 1979 yılında 

13,6 milyar dolar olan ihracat hacmi 2013 yılında 2,2 trilyon dolar seviyesine ulaşarak 

dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi haline gelmiştir. Dış ticaret Çin’de en dinamik ve 

hızla büyüyen ekonomik alanı olurken, 2012 yılında ABD’yi geride bırakan Çin 

dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip ülkesi olmuştur. Çin’de ilk zamanlar düşük 

maliyetli, işgücüne dayalı ucuz ve düşük teknolojili mal ihracı gerçekleştirilirken 

sonrasında taklitçi ve ardından yenilikçi yüksek teknolojili ürünlere doğru geçiş 

yaşanmıştır. Yabancı yatırımlar ve sanayi üretiminde kaydedilen gelişmeyle birlikte 

yüksek teknolojili ürünlerin payı hızla artarak 2012 yılında yüzde 26,5 ile gelişmekte 

olan ekonomiler arasında en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Sanayi üretiminde 

sağlanan yapısal dönüşümde Çin’e gelen DYY’lerin üretim teknolojisi ve yönetişim 
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kapasitelerini de beraberinde taşıması önemli rol oynamıştır. Yüksek teknolojili 

ürünlerin yabancılar tarafından üretilmesi, sonrasında gerekli bilgilerin yerli firmalar 

tarafından öğrenilmesiyle bu ürünlere benzer yerli ürünlerin üretilmesi sanayi 

üretimindeki dönüşümü hızlandırmıştır. Genel olarak Çin’in elde etmiş olduğu ihracat 

başarısında; başarılı şekilde uygulanan DYY politikası, yeni pazar arayışları amacıyla 

kullanılan DDY politikası, DTÖ üyeliği sonrasında küresel ticarete entegrasyonun 

hızlanması ve yeni piyasalara girişin kolaylaşması, ÇUŞ’ların sanayi üretimlerini 

Çin’e kaydırmaya başlaması sonrasında KDZ içerisindeki faaliyetlerin genişletilmesi 

ile uzun dönem boyunca uygulanan düşük kur politikası öne çıkmaktadır.   

Birçok ekonomi açısından oldukça uzun sayılabilecek ekonomik gelişim 

sürecini kademeli ve planlı şekilde uygulanan reformlar sayesinde kısa sürede 

gerçekleştirebilmeyi başaran Çin, uzun süre boyunca devam ettirilen yüksek büyüme 

sayesinde düşük gelirli ekonomiden dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline 

gelmiştir.265 Çin’in bu hızlı ekonomik gelişimine karşın hali hazırda alması gereken 

uzun bir yol bulunmaktadır. 2005 yılından itibaren Çin’de resmi makamlar tarafından 

ihracat odaklı yüksek büyüme performansının sürdürülebilir olmadığı ve yeni büyüme 

stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edilirken 2008-2009 döneminde yaşanan 

küresel kriz sonrasında ekonomik dönüşüm tartışmaları hız kazanmaya başlamıştır. 

2007 yılından sonra bu amaca yönelik olarak hazırlanan 11. ve 12. Kalkınma 

Planlarında ihracat ve yatırım odaklı büyüme stratejisinden çıkılıp iç tüketim ve 

yüksek katma değerli sanayi üretimine dayalı yeni bir büyüme stratejisine geçilmesi 

amaçlanmıştır. Çin’in yeni dönemde ihracatta asıl hedef noktası yüksek teknolojili 

ürünlerdeki yerli katma değerin artırılması olmuştur. Zira iPhone 4 örnek çalışmasında 

olduğu gibi Çin’de üretilen bu üründe Çin’in katma değeri yalnızca yüzde 1 olarak 

gerçekleşmiştir. Yerli katma değerin artırılması sayesinde büyümenin daha istikrarlı 

ve kaliteli olacağı düşünülmektedir. Her şeye rağmen Çin artık günümüz 

ekonomisinde ihracatın yanında değişen tüketici eğilimleri ile birlikte küresel 

dinamikleri etkileyen önemli bir pazar haline gelmiştir. Bu nedenle önceleri maliyet 

avantajından ötürü ihracata dönük yatırım yapan ÇUŞ’lar yeni dönemde Çin’in 

                                                 
265 IMF verilerine göre Çin 2014 yılı sonunda SAGP GSYH’sine göre ABD’yi geride bırakarak, 
dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmiştir. 
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genişleyen orta ve üst gelir grubundan dolayı iç piyasaya yönelik yatırımları 

hızlandırmıştır. Çin’in bu açıdan yakından takip edilmesi tüketici eğilimlerinin 

araştırılması ve pazar analizlerinin yapılması yeni dönemde ülkelerin ihracat 

kazanımlarını artıracak önemli gelişme olarak görülmektedir. 

Çalışmada Çin’in başarılı ülke örneği olarak incelenmesinin yanında dış ticaret 

alanında uygulanmış çekim modeli analizi yardımıyla Türkiye’nin de dahil olduğu 43 

ülkenin 2001 ve 2013 yılları için ikili ihracat potansiyeli hesaplanmıştır. Türkiye’nin 

potansiyelin altında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin tespiti ile bu ülkelere yönelik 

özel politikalar setiyle ihracatın geliştirilebilme fırsatı belirlenmiştir. Türkiye’nin 42 

ülkeye olan ihracat potansiyelinin hesaplanmasının yanında Türkiye ve Çin ile bu iki 

ülkenin ABD, Almanya ve Rusya gibi iki ülke adına önemli piyasalarda 2001 ve 2013 

yıllarındaki ihracat potansiyelleri ile gerçekleşen ihracat düzeyleri karşılaştırmalı 

şekilde incelenmiştir.  

Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından olan 42 ülkenin yer aldığı analiz 

sonucunda elde edilen temel bulgulardan birisi, Türkiye’de ihracatın çoğunlukla AB-

28, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesi gibi yakın coğrafyadaki ülkelerde 

yoğunlaşması, uzak coğrafyadaki birçok önemli pazarlara erişiminin ise oldukça sınırlı 

olduğunun tespiti olmuştur. Türkiye’nin 2001 yılında ihracat potansiyelini  yakın ve 

uzak coğrafyadaki bazı ülkelerde kısmen daha dengeli kullanırken 2013 yılına 

gelindiğinde ihracat potansiyelini kullandığı ülkeler çoğunlukla yakın coğrafyadaki 

ülkeler olmuş ve uzak coğrafyadaki potansiyel kullanım düzeyi 2001 yılına göre 

gerilemiştir. Bu durum Türkiye’nin ihracat büyümesini AB-28, Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika Bölgeleri’ne daha bağımlı hale getirirken bu bölgelerdeki olası ekonomik veya 

siyasi sorunların Türkiye’nin dış ticaret görünümüne olumsuz etkisinin fazla olması 

öngörülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin her ne kadar ihracatta bazı ülkelere olan 

bağımlılık düzeyi azalmışsa da bölgelere olan bağımlılık düzeyi hala yüksek olup uzak 

coğrafyadaki ülkelerde de ihracatta etkinliğin sağlanması gerekmektedir. Türkiye’nin 

aksine Çin’in çekim modeli tahminlerinin de üzerinde birçok uzak coğrafyadaki 

ülkelerde etkin olduğu ve birçok ülkeye potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirdiği 

tespit edilmiştir.  
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Çekim modeli içerisinde dahil edilen bazı değişkenler ve dönemler baz alınarak 

yapılan analiz sonucuna göre 2013 yılında Türkiye, 42 ülkeden yalnızca 16’sına 

potansiyelin üzerinde, 26’sına ise potansiyelin altında ihracat gerçekleştirmiştir. 

Türkiye’nin potansiyelin üzerinde ihracat gerçekleştirdiği bazı ülkeler Almanya, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Mısır, Irak, İspanya ve İngiltere olurken potansiyelin 

altında ihracat gerçekleştirdiği bazı ülkeler ise ABD, Çin, Fransa, Japonya, İtalya, 

Rusya, Kanada ve Yunanistan olmuştur. Çin ise 2013 yılında 42 ülkenin 29’unda 

potansiyelin üzerinde, 13’ün de ise potansiyelin altında ihracat gerçekleştirmiştir. Elde 

edilen bulgular sonucunda Türkiye’nin var olan ihracat potansiyelinin yeterince 

kullanılamadığı ve Yunanistan gibi yakın mesafede etkin olunabilecek piyasalarda da 

potansiyelin altında kalındığı görülmektedir. Türkiye’nin birçok önemli ülkeye olan 

ihracatının potansiyelinin altında seyretmesi aynı zamanda kullanılamayan 

potansiyelin verimli kullanılmasına yönelik fırsatlar sunarken bu ülkelerle ikili siyasi 

ve ekonomik ilişkiler ve teşvikler yoluyla ihracat hacminin artırılması gerekmektedir. 

Bu çalışma, Türkiye’nin bazı ülkelere ihracat potansiyelinin belirlenmesi ve 

ihracat hacminin artırılmasına yönelik olarak yalnızca çekim modeli analizi ve Çin’in 

ihracat gelişimi incelemesini içerdiğinden Türkiye’nin ihracat kapasitesinin 

artırılmasına yönelik sektör detayında bir inceleme içermemektedir. Dolayısıyla 

mevcut çalışmanın devamı niteliğinde yapılabilecek yeni çalışmalar kapsamında 

Türkiye’de ihracatın artırılması ve ihraç malları kalitesinin üst basamaklara taşınması 

için ihracata dönük sektörlere yönelik analiz çalışması tavsiye edilmektedir. Ayrıca 

2001 ve 2013 dönemleriyle sınırlandırılmış olan çekim modeli analizinin daha geniş 

bir zaman serisinde ve birçok farklı değişkenin dahil edilerek geliştirilmesinin yeni 

öneriler ve bulgular açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Buna ilaveten Çin’in 

ihracat sofistikasyon gelişiminde önemli rolü olan ÖEB’ler ve bunun alt detayında 

teknolojik endüstriyel üretim bölgelerinin daha detaylı olarak incelenmesi ve 

Türkiye’deki serbest bölge uygulamalarına kıyasla artıları ve eksilerinin tespit 

edilmesi, ihracata dönük daha doğru politikaların üretilmesine katkı vermesi açısından 

yürütülebilecek diğer bir çalışma olarak önemli görülmektedir. Ayrıca, DYY 

akımlarından önemli şekilde fayda sağlayan Çin’le yaklaşık aynı dönemde dışa açılan 

Türkiye’nin bu akımlardan neden yeterince istifade edemediği ve bundan sonraki 
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süreçte Türkiye’nin KDZ içerisinde önemli rol oynaması için gerekli olan sanayii 

dönüşümü sağlayacak DYY’lere yönelik etkin politikaların oluşturulması ve 

yürütülmesi önemli görülmektedir. Son olarak gelişen iletişim kanalları sayesinde 

dünya ekonomisinin iyice küreselleştiği ve entegrasyonun arttığı bir dönemde 

Türkiye’nin ihracatında çok düşük payı olan Asya, Afrika ve Latin Amerika 

Bölgeleri’ndeki büyük ülkelere yönelik detaylı tüketici profili araştırmasının 

yapılmasının önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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EKLER 

EK 1: Bağımlı Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 lgdp1 lgdp2 ldist lang contig colony 

lgdp1 1.0000      

lgdp2 0.0856 1.0000     

ldist 0.1904 0.1904 1.0000    

lang -0.0083 -0.0083 0.0114 1.0000   

contig -0.0077 -0.0077 -0.4208 0.1545 1.0000  

colony 0.0409 0.0409 -0.0936 0.1656 0.1283 1.0000 
Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

 

EK 2: Breusch ve Pagan Testi Sonucu 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects: 
        lv[y,t] = Xb + u[y] + e[y,t]  
        Estimated results: Var sd = sqrt(Var) 
   

 Var sd = sqrt(Var) 
lx 6.683973 2.585338 
e 2.009612 1.417608 
u 0 0 

Test:   Var(u) = 0   
            chi2(1) =  0.00   
    Prob > chibar2 =     1.0000     
Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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EK 3: 1980-2013 Dönemindeki Dış Ticaret Göstergeleri  
                   (milyar dolar) 

Yıl İhracat İthalat İthalatı 
Karşılama Oranı  Dış Ticaret Hacmi Dış Açık 

1980 2.9 7.9 36.8 10.8 -5.0 
1981 4.7 8.9 52.6 13.6 -4.2 
1982 5.7 8.8 65.0 14.6 -3.1 
1983 5.7 9.2 62.0 15.0 -3.5 
1984 7.1 10.8 66.3 17.9 -3.6 
1985 8.0 11.3 70.2 19.3 -3.4 
1986 7.5 11.1 67.1 18.6 -3.6 
1987 10.2 14.2 72.0 24.3 -4.0 
1988 11.7 14.3 81.4 26.0 -2.7 
1989 11.6 15.8 73.6 27.4 -4.2 
1990 13.0 22.3 58.1 35.3 -9.3 
1991 13.6 21.0 64.6 34.6 -7.5 
1992 14.7 22.9 64.3 37.6 -8.2 
1993 15.3 29.4 52.1 44.8 -14.1 
1994 18.1 23.3 77.8 41.4 -5.2 
1995 21.6 35.7 60.6 57.3 -14.1 
1996 23.2 43.6 53.2 66.9 -20.4 
1997 26.3 48.6 54.1 74.8 -22.3 
1998 27.0 45.9 58.7 72.9 -18.9 
1999 26.6 40.7 65.4 67.3 -14.1 
2000 27.8 54.5 51.0 82.3 -26.7 
2001 31.3 41.4 75.7 72.7 -10.1 
2002 36.1 51.6 69.9 87.6 -15.5 
2003 47.3 69.3 68.1 116.6 -22.1 
2004 63.2 97.5 64.8 160.7 -34.4 
2005 73.5 116.8 62.9 190.3 -43.3 
2006 85.5 139.6 61.3 225.1 -54.0 
2007 107.3 170.1 63.1 277.3 -62.8 
2008 132.0 202.0 65.4 334.0 -69.9 
2009 102.1 140.9 72.5 243.1 -38.8 
2010 113.9 185.5 61.4 299.4 -71.7 
2011 134.9 240.8 56.0 375.7 -105.9 
2012 152.5 236.5 64.5 389.0 -84.1 
2013 151.8 251.7 60.3 403.5 -99.9 
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EK 4: TEZ ÇALIŞMASINDA YER ALAN ÜLKELERİN LİSTESİ (43 ÜLKE) 

ABD        ALMANYA  

AVUSTRALYA     AVUSTURYA  

BELÇİKA      BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  

BREZİLYA     BULGARİSTAN  

ÇEK CUMHURİYETİ   ÇİN  

ENDONEZYA    FRANSA  

GÜNEY AFRİKA    GÜNEY KORE  

HIRVATİSTAN    HİNDİSTAN  

HOLLANDA     IRAK  

İNGİLTERE     İRLANDA  

İSPANYA     İSRAİL  

İSVEÇ      İTALYA  

JAPONYA     KANADA  

LİBYA     MACARİSTAN  

MISIR      NİJERYA  

NORVEÇ     POLONYA  

PORTEKİZ     ROMANYA  

RUSYA     SİNGAPUR  

SUUDİ ARABISTAN   TUNUS  

TÜRKİYE     UKRAYNA  

ÜRDÜN     YEMEN 

YUNANİSTAN  

 

 

 

 

 



158

 
 
 

158 
 

KAYNAKÇA 

 

ALI-YRRKO, J., P. Rouvien, T. Seppala and P. Yla-Antilla, “Who Captures Value in 
Global Supply Chains? Case Nokia N95 Smart Phone, ETLA Discussion paper 
No. 1240, 2010. 

ANAND Rahul, Mishra Saurabh, Nikola Spatafora, “Structural Transformation and 
Sophistication of Production”, IMF Working Paper: 12/59 2012. 

APCO Worldwide, “China’s 12th Five-Year Plan”, November 2010. 

ATA, Sezai, “Türkiye’nin İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Çerçevesinde Bir 
İnceleme”, (Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanlığı Tezi), Ankara, 
2010. 

BACKER D.Koen, Miroudot Sebastien, “Mapping Global Value Chains”, OECD 
Trade Policy Papers No: 159, December 2013. 

BANGA Rashmi, “Measuring Value in Global Value Chains”, UNCTAD Background 
Paper No: RCV-8 2013. 

BRANDT, Loren, Zhu Xiaodong, “Accounting for China’s Growth”, Working Paper 
No: 4767, University of Toronto Department of Economics 2010. 

 

CHENG, K. Leonard, Yum K. Kwan, “What Are The Determinants of The Location 
of Foreign Direct İnvestment? The Chinese Experience,” Journal of 
International Economics 51, 2000, pp. 379-400. 

CHENG, Eva, “China: is Capitalist Restoration Inevitable?” 1999, (çevrimiçi), 
http://links.org.au/node/182, Erişim tarihi: 1.05.2014. 

CHI Kwan, “Trade Structure of China Becoming More Sophisticated”, 2013, 
(çevrimiçi), http://www.rieti.go.jp/en/china/13060502.html, Erişim Tarihi: 
09.06.2014. 

CHINA-Britain Business Council, “China's Twelfth Five Year Plan” İngilizce 
Çevirisidir. (çevrimiçi), http://www.britishchamber.cn/content/chinas-twelfth-
five-year-plan-2011-2015-full-english-version, Erişim Tarihi: 18.06.2014. 

CHINA poster, (çevrimiçi), http://chineseposters.net/themes/great-leap-forward.php, 
Erişim Tarihi: 25.05.2014. 

CHINN, Menzie, Ito Hiro, “The Rise of the “Red back” and China’s Capital Account 
Liberalization”, 2013, (çevrimiçi), http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-
Ito_RMB3_hi08072013.pdf, Erişim Tarihi: 24.05.2014. 

CHOW Gregory, “The Impact of Joining WTO China’s Economic, Legal and Political 
Institutions”, Princeton University 2001. 

CHOW C. Gregory, “China's Economic Transformation”, Willey-Blackwell, Second 
Edition 2007. 

China Foreign Trade, Goverment White Paper, (Çevrimiçi) 



159

 
 
 

159 
 

 http://www.gov.cn/english/official/2011-12/07/content_2014019.htm. Erişim 
Tarihi: 20.08.2014. 

CHUNLAI Chen, “Changing Patterns in China’s Agricultural Trade after WTO 
Accession”, The Australian National University 2006. 

CORDEN W. Max, “China’s New Place in a World in Crisis”, The Australian National 
University Press 2009. 

CROLL, Elisabeth, “Women and the New Peasant Household Economy in China”, 
1985, (çevrimiçi), 
http://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/pleins_textes_4/collo
ques/17962.pdf,  Erişim Tarihi: 30.04.2014. 

DAVID Hale, Lyric Hughes Hale, “China Takes Off”, 2003, (çevrimiçi), 
http://www.foreignaffairs.com/articles/59365/david-hale-and-lyric-hughes-
hale/china-takes-off, Erişim Tarihi: 04.05.2014. 

DAVIES Ken, “China Investment Policy”, OECD Working Paper 2013/01. 

DEARDORFF V. Alan., “Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work In A 
Neoclassical World”, Working Paper 5377, NBER Working Paper Series, 
National Bureau of Economic Research, December 1995. 

DEİK, “DTÖ Üyeliği Sonrası Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomisi ve Ticaretindeki 
Gelişmeler”, 2004. 

DEİK, “Çin 2009: Yükselişi Anlamak”, (çevrimiçi), 
 http://www.deik.org.tr/1240/%C3%87in_2009_Y%C3%BCkseli%C5%9Fi_

Anlamak.html, Erişim tarihi: 15.05.2014. 

DTÖ, World Trade Report 2013. 

DÜNYA Bankası, “China 2030, Building a Modern, Harmonious, and Creative High 
Income Society”, 2012. 

DÜNYA Bankası, “Trading up to High Income: Turkey Country Report”, No: 82307-
TR, May 2014a. 

DÜNYA Bankası, “Turkey’s Transitions”, December 2014b. 

Dünya Bankası, “Doing Business 2015”, 2015 

EKANAYAKE, E. M., “Exports and Economic Growth in Asian Developing 
Countries: Cointegration and Error-Correction Models”, Journal of Economic 
Development, Seri: 24 No: 2, 1999. 

EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU (EAF), “Uluslararası Üretim Zincirlerinde 
Dönüşüm ve Türkiye’nin Konumu”, Yayın No: EAF-RP/11–01, Aralık 2011. 

FAN Shenggen, Kanbur Ravi, “The Economics of China: Successes and Challenges”, 
National Bureau of Economic Research, Working Paper 19648, 2013. 

FAROLE Thomas ve Akinci Gokhan, “Special Economic Zones (SEZ)”, World Bank 
2011 



160

 
 
 

160 
 

FISHMAN, C. Ted, “Çin Inc. Düyanın Yeni Süper Gücünün Yükşelişi ve Hem 
Dünyaya Hem de Amerika’ya Meydan Okuyuşu”, Çev: Güneş Tokcan, Nalan 
Başkal Ünver, Klan Yayınları, İstanbul, 2005. 

GAULIER Guillaume, Francoise Lemoine, “China’s Foreign Trade in The Perspective 
of a More Balanced Economic Growth”, CEPII, March 2011. 

GE, Wei. “Special Economic Zones and the Opening of the Chinese Economy: Some 
Lessons for Economic Liberalization”, World Development, Vol. 27, No. 7 
1999, pp. 1267-1285. 

GU, Jing, “China’s Private Enterprises in Africa and the Implications for African 
Development”, Institute of Development Studies 2009. 

HAUSMAN, Ricardo, Jason, Hwang, Dani ,Rodrik, “What You Export Matters”, CID 
Working Paper No: 123 December 2013. 

HATZICHRONOGLOU, Thomas, “Revision of the High-Technology Sector and 
Product Classification”, OECD Working Paper, 1997/02 

HAZEWINKEL, Michiel, Gravition Theory, (çevrimiçi) 
http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Gravitation,_theory_of,  
Erişim Tarihi: 20.11.2015. 

HKTDC Research, (çevrimiçi),, http://china-trade-research.hktdc.com/business-
news/article/Fast-Facts/Shenzhen-Guangdong-City-
Information/ff/en/1/1X000000/1X09VT4H.htm, Erişim Tarihi: 13.11.2014. 

HUANG, Y. and Tao, K. “The Adjustment of RMB Exchange Rate and Its Impacts 
on China’s Economy”, Central University of Finance and Economics Beijing 
2013. 

HUGHES, C. Neil, A Trade War with China? (çevrimiçi)                          
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2005-07-01/trade-war-china, 
Erişim Tarihi: 17.11.2014.  

IMF, “Trade Interconnectedness: The World with Global Value Chains”, August 
2013. 

JARREAU Joachim and Sandra Ponchet, “Sophistication of China’s Export and 
Foreign Spillovers”, CEPII September 2009. 

JIANG Wanhui, “The Effect of RMB Exchange Rate Volatility on Import and Export 
Trade in China”, International Journal of Academic Research in Business and 
Social Sciences, Vol: 4 No: 1, January 2014. 

JING Yang, “Development of the Non-State Sector in China: an Update”, East Asian 
Institute, No: 606, 2011. 

KARACA, R. Kutay, “Dünyadaki Yeni Güç Çin: Tek Kutuptan Çift Kutuba”, IQ 
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2004. 

KEIDEL, Albert, “China’s Economic Rise – Fact and Fiction”, Carnegie Policy Brief 
No: 61, 2008. 



161

 
 
 

161 
 

KILIÇBAY Ahmet, “Değişen Dünyada Türk Ekonomisi”, Cem Yayınevi, İstanbul 
1993 

KRUGMAN, Paul, “The Return of Depression Economics”, W.W. Norton, New York, 
2009. 

LANDSBERG, H. Martin, Çin ve Sosyalizm, Çev: Emre Balıkçı, Kalkedon Yayınları, 
İstanbul, 2006. 

LAI, Pingyao, “China’s Foreign Trade: Achievements, Determinants and Future 
Policy Challenges”, China and World Economy, Vol: 12, No: 6, 2004, pp. 38-
50. 

LI David, Wang Yijiang, “China’s Non-State Enterprises in The Reform Era”, 
Stanford University, Working Paper: 95, 2001. 

LI Ming, Yükselen Çin ve Kapitalist Dünya Ekonomisinin Çöküşü, Çev: Aytül 
Kantarcı, Ercüment Özkaya, Epos Yayınları, Ankara, 2009. 

LIU, Zhiqiang, “Foreign Direct Investment and Technology Spillover: Evidence from 
China”, Journal of Comparative Economics 85, 2008, pp. 176-193. 

MANGIR, Fatih, “Dış Ticarette Denge Oyunu”, Orion Kitabevi, Ankara 2012. 

MARILYNE Huchet-Bourdon, Jane Korinek, “To What Extent Do Exchange Rates 
and their Volatility Affect Trade?”, OECD Trade Policy Papers No:119 2011. 

MARTIN, F. Michael, “What’s the Difference?-Comparing U.S. and Chinese Trade 
Data”, CRS Report for Congress, 2013. 

MCKINSEY, “New Horizons: Multinational Company Investment in Developing 
Economies”, 2003. 

MINA George, Frances Perkins, “China’s Transitional Economy”, Department of 
Foreign Affairs And Trade Australia, Paper Series No: 5, 1997. 

MORRISON M. Wayne, “China’s Currency Policy: An Analysis of The Economic 
Issues”, CRS Report, July 2013. 

MORRISON, M. Wayne, “China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges and 
Implication for USA”, CRS Report, 2014.  

MUSTAFA Faruk Aydın, Yusuf Soner Başkaya, Ufuk Demiroğlu, “Türkiye’de 
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı”, Merkez Bankası Ekonomi Notları, Seri: 
2014-08. 

NAKAGANE, Katsuji, “SOE Reform and Privatization in China”, University of 
Tokyo, October 2000. 

NGUYEN, Phuc, Hien, “China’s Exchange Rate Policy and International 
Competitiveness (Export) 1994-2005: Is It a Lesson for Vietnam”, Nagoya 
University Economic Research Center Discussion Paper No.183, 2011. 

OECD, “Main Determinants and Impact of Foreign Direct Investment on China’s 
Economy”, Working Papers 2000/04. 

OECD, “Investment Policy Reviews: China”, Paris 2008. 



162

 
 
 

162 
 

OECD, “State Owned Enterprises in China: Reviewing the Evidence”, Paris 2009. 

OECD, “Investment Policy Reviews Update: China”, Paris 2012a. 

OECD, “China in Focus: Lessons and Challenges”, Paris 2012b. 

OECD, “Global Value Chains: Preliminary Evidence and Policy Issues”, Paris 2011. 

OECD, WTO and World Bank Group, “Global Value Chains: Challenges, 
Opportunities, and Implications for Policy”, Sidney 2014. 

PINGYAO, Lai, “China’s Macroeconomic Development: Stages and Nonlinear 
Convergence”, China World Economy No: 14, Vol: 21, 2006. 

RODRIK Dani, “What’s So Special about China’s Export”, NBER Working Paper 
No: 11947, January 2006. 

RUMBAUGH Thomas, Nicolas Blancher, “China: International Trade and WTO 
Accession”, IMF Working Paper, 2004. 

RYAN Ong, “The Third Plenum of the 18th Chinese Communist Party Congress: A 
Primer”, (çevrimiçi), http://www.chinabusinessreview.com/the-third-plenum-
of-the-18th-chinese-communist-party-congress-a-primer/, Erişim Tarihi: 
16.06.2014. 

SARAÇOĞLU Metin, “Çin Ekonomisindeki Reformlar ve Çin’in Dünya Ticaret 
Örgütüne Üyeliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Kamu-İş C: 10, S:1/2008. 

SARAY, M. Ozan ve Gökdemir, Levent, “Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları 
(1978-2005)”, (çevrimiçi), http://journal.yasar.edu.tr/wp-
content/uploads/2012/05/No_7_vol2_04_saray_gokdemir.pdf, Erişim Tarihi 
30.04.2014. 

SANDIKLI, Atilla, Geleceğin Süper Gücü Çin, TASAM Yayınları, İstanbul 2009. 

SAHLING Leonard, “China’s Special Economic Zones and National Industrial 
Parks”, Prologis Research Bulletin, Spring 2008. 

SHAGHIL Ahmed, “Are Chinese Exports Sensitive to Changes in the Exchange 
Rate?”, Board of Governors of the Federal Reserve System, No: 987 December 
2009. 

SALLY Razeen, “Chinese Trade Policy after Ten Years in the WTO”, ECIPE Paper 
No: 2, 2011. 

SEYİDOĞLU, Halil, “Uluslararası İktisat”, 9. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 
1993. 

SEZEN, Seriye, “Küresel Güç Olma Yolundaki Çin”, Mülkiyeliler Birliği Yayını, 
Ankara 2011, ss. 993-1025. 

SINGH, V. Harsha, “A Decade in the WTO”, ICTSD Programme on Global        
Economic Policy and Institutions 2011, pp. 3-6. 

SÖNMEZ, Atilla, Doğu Asya Mucizesi ve Bunalımı: Türkiye için Dersler, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003. 



163

 
 
 

163 
 

SUN Zhenyu, “A Decade in the WTO”, pp. 7-16, ICTSD Programme on Global 
Economic Policy and Institutions 2011. 

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, “Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (1979-1983)”, Ankara, 1979. 

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, “Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (1990-1994)”, Ankara, 1990. 

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, “Dokuzuncu Kalkınma 
Planı (2007-2013)”, Ankara, 2007a. 

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, “9. Kalkınma Planı (2007-
2013), Özel Ihtisas Komisyonu Raporu: Dış Ticaret”, Ankara 2007b. 

T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, “Dış Ticarette Yoğunlaşma Endeksi” 
2003. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı, “Çin Halk Cumhuriyeti Ülke Raporu” 2014. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı, “Yatırım Teşvik Sistemi Yıllık Değerlendirme Raporu” 
2013 

T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”, (çevrimiçi) 
>http://www.resmigazete.gov.tr/> (12.06.2012) “ 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, “10. Kalkınma Planı (2014-2018)”, Ankara, 2013. 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı 2014-2018, Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu: Yurtiçi Tasarruflar, Ankara 2014a 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, “10. Kalkınma Planı (2014-2018), Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu: İmalat Sanayiinde Dönüşüm”, Ankara 2014b. 

T.C. Resmi Gazete, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# (19.06.2012), Erişim Tarihi: 
28.11.2015 

THE US-CHINA BUSINESS COUNCIL, “China’s Strategic Emerging Industries: 
Policy and Implementation”, 2013. 

THE ECONOMIST, “China’s Economy and the WTO”, (çevrimiçi) 
http://www.economist.com/node/21541448, Erişim Tarihi: 22.10.2014. 

THOMAS, C. Stephen, “China's Economic Development from 1860 to the Present: 
The Roles of Sovereignty and the Global Economy”, 2006. (çevrimiçi) 
http://www.forumonpublicpolicy.com/archive07/thomas.pdf, Erişim Tarihi:  
30.04.2014. 

THOMSEN, Stephen, “The Rise of Chinese Firms in Europe: Motives, Strategies and 
Implications”, Asia Pacific Economic Association Conference, December 
2008. 

TISDELL, Clem, “Economic Reform and Openness in China: China’s Development 
Policies in The Last 30 Years”, Economic Analysis and Policy, Vol: 39 No: 2, 
2009, pp. 271-294. 



164

 
 
 

164 
 

TOBB, “Çin Halk Cumhuriyetinin Dünya Ticaret Örgütüne Getirdikleri”, Ankara, 
2004. 

TSENG, Wanda, Zebregs, Harm, “Foreign Direct Investment in China: Some Lessons 
for Other Countries”, IMF Policy Discussion Paper, PDP/02/3 2002. 

UNCTAD, “Trade and Development Report” 2002. 

UNCTAD, “Development and Globalization” 2012. 

UNCTAD, “Global Value Chains and Development”, 2013. 

UNCTAD “Global Investment Trends Monitor”, No: 14 January 2014. 

UN Global Forum, (çevrimiçi) http://unstats.un.org/unsd/trade/globalforum/trade-
value-added.asp. Erişim tarihi: 20.11.2014. 

XU, Bin, “The Sophistication of Export: Is China Special?”, China Economic Review 
21, 2010, pp. 482-493. 

YANG Li, China’s Growth Miracle: Past, Present, and Future 2013, (çevrimiçi) 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BD6AB/(httpAuxPages)/2893F14F4199
8392C1257BC600385B21/$file/China's%20growth%20miracle%200808.pdf, 
Erişim Tarihi: 02.06.2014. 

YI, Xiaozhun, “A Decade in the WTO”, ICTSD Programme on Global Economic 
Policy and Institutions, 2011, pp: 1-2. 

YILDIRMAZ, Sinan, “Çin’in Kalkınma Stratejisi Ve Küresel Ekonomiye 
Entegrasyonu, Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya”, Bağlam Yayınları, 
İstanbul, 2001. 

YILMAZ, Durmuş, “Dış Ticarette Yapısal Dönüşüm: Küresel Dinamikler ve Türkiye 
Ekonomisi Açılış Konuşması”, TCMB 2009. 

YILMAZ, İlkay, “Çin Ekonomisinde Büyümenin Dinamikleri”, TEK, 2012 
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/81693/1/726109398.pdf, (çevrimiçi) 
Erişim Tarihi: 20.05.2014. 

YÜKSELER, Zafer, Türkan, Ercan, “Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında 
Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar”, EAF 2006. 

ZENG Z. Douglas, “How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive 
China’s Rapid Development”, The World Bank Policy Research Working 
Paper, March 2011. 

ZHANG Ning, “Foreign Direct Investment in China: Determinants and Impacts”, the 
University of Exeter, September 2011. 

ZHU, Xiaodong, “Understanding China’s Growth: Past, Present and Future”, Journal 
of Economic Perspective, Vol: 26 No: 4, 2012, pp.103-124. 

Zou, CH. S., “Township and Village Enterprises in China's Sustainable Development 
in China”, (çevrimiçi)  http://www.eolss.net/sample-chapters/c16/e1-54-
30.pdf, Erişim Tarihi: 18.07.2014. 

 



165

 
 
 

165 
 

Yararlanılan İnternet Siteleri 

ASEAN, http://www.asean.org/asean/about-asean. 

China Foreign Trade, Goverment White Paper, 
        http://www.gov.cn/english/official/2011-12/07/content_2014019.htm. 

Chinability, http://www.chinability.com/GDP.htm. 

Çin Ticaret Bakanlığı, http://english.mofcom.gov.cn/. 

Dünya Bankası, www.worldbank.org. 

Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri, 
         http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-

indicators. 

DTÖ Veri Seti, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_data_e.htm. 

Ekonomi Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr. 

HKTDC, Research http://research.hktdc.com/. 

IMF World Economic Outlook, http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28. 

IMF Data mapper http://www.imf.org/external/datamapper/index.php. 

IMF-IFS Yearbook 2014, 
          http://elibrary data.imf.org/QueryBuilder.aspx?s=322&key=1445284. 

Institute of International Finance, http://www.iif.com/. 

International Trade Center (ICT), http://www.trademap.org/Index.aspx. 

OECD-DTÖ TIVA, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1 

OECD Global Value Chains,  
         https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GVC_INDICATORS. 

Organization for Economic Cooperation and Development, www.oecd.org 

            LehmanBrown, http://www.lehmanbrown.com/FAQ/FAQ-FIE/4.htm.   

 Kalkınma Bakanlığı, www.kalkinma.gov.tr. 

 National Bureau of Statistics of China 
                   http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ 

Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of China 
    http://www.most.gov.cn/eng/pressroom/200507/t20050706_22978.htm 

UN COMTRADE, http://comtrade.un.org/data/ 

UNCTAD Stat, http://unctadstat.unctad.org/ 

USTR, http://www.ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples- 
republic-china 

      



166

 
 
 

166 
 

The Central People’s Government of The People’s Republic of China   
http://www.gov.cn/english/official/2011-12/07/content_2014019.htm   

Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr 

Xinhua News, http://www.xinhuanet.com/english/ 

Wisegeek, http://www.wisegeek.com/what-is-a-contractual-joint-venture.htm 

World Economic Forum, www.weforum.org 

Wright State University, http://www.wright.edu/~tdung/product_cycle.htm. 

 
  



167

 
 
 

167 
 

DİZİN 

A 

ABD · xiii, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 29, 
37, 40, 41, 52, 54, 55, 57, 61, 73, 
74, 75, 76, 77, 85, 86, 88, 91, 92, 
104, 114, 115, 138, 140, 141, 165, 
171 

Almanya · 6, 37, 48, 85, 86, 87, 89, 
104, 109, 111, 139, 140, 163 

Ç 

çekim modeli · 133, 137 
ÇUŞ · xiii, 50, 83, 84, 85 

D 

DDY · xiii, 61, 62, 63, 64, 65, 130 
DTÖ · xiii, 25, 43, 55, 56, 61, 65, 66, 

67, 68, 69, 71, 72, 77, 79, 85, 86, 
87, 88, 98, 117, 122, 174 

DYY · xiii, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 62, 79, 80, 81, 
83, 85, 95, 97, 120, 139, 164 

G 

GSYH · xiii, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 27, 30, 31, 51, 52, 68, 72, 
76, 77, 81, 95, 96, 131, 133, 138, 
165 

İ 

ihracat potansiyeli · ii, 98, 137, 139, 
140, 142 

K 

Kalkınma · xiii, xiv, 4, 10, 14, 15, 24, 
26, 28, 29, 30, 31, 40, 62, 64, 92, 
93, 94, 95, 120, 123, 124, 178, 179, 
180, 181 

Kalkınma Planı · 13, 93, 94, 123, 124, 
178, 179 

KDZ · xiii, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 121, 
122, 126 

Ö 

ÖEB · xiii, 79, 80, 81, 82, 85, 164 

R 

RMB · xiii, 73, 74, 75, 77, 78, 175 
Rusya · xiii, 6, 86, 87, 106, 142, 143, 

163 

S 

sofistikasyon · 44, 45 


