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İhracatta Bölgesel ve Sektörel Çeşitlenme1 

Altan Aldan    M. Faruk Aydın     Olcay Yücel Çulha    Enes Sunel    Temel Taşkın 

  

2003-2011 döneminde Türkiye’nin ihracat çeşitlenmesi hem ürün hem de ülke bazında artmıştır. Bu 

notta, ihracat çeşitlenmesi, bölgesel bazda sektör ve sektörel bazda ülke çeşitlenmesi dikkate alınarak 

detaylandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, makine ve ulaştırma, demir çelik, giyim ve tekstil gibi ana sektörlerde 

ihracatta pazar çeşitlenmesinin arttığına işaret etmektedir. Benzer şekilde, AB, Orta Doğu ve Kuzey Amerika 

başta olmak üzere, bölgelere yapılan ihracatta ürün çeşitlenmesi artmıştır. Söz konusu bulgular, ihracatın 

herhangi bir bölge ve/veya sektörde meydana gelebilecek dışsal şoklara dayanıklılığının arttığı düşüncesini 

güçlendirmektedir. 

Turkey has diversified her exports by sector as well as by markets in 2003-2011 period. In this 

note, we give a detailed analysis of export diversification by sectors within markets and by 

markets for different sectors. The results suggest that market diversification has been increased in main export 

sectors such as machinery and transportation, iron and steel, wearing apparels and textiles. Similarly, product 

diversification has been increased in main export markets such as EU, Middle East and North America. These 

findings indicate that Turkish exports have gained strength against external shocks observed for particular sectors 

and/or markets.  

1. Giriş 

2008-2009 küresel krizi ve sonrasında yaşanan Avrupa borç krizi ve Arap Baharı gibi 

gelişmelerin Türkiye ekonomisini dış ticaret kanalı ile orta ve uzun vadede nasıl etkileyeceği 

                                                 
1 Değerli yorum ve önerilerinden dolayı editör ve iki hakeme teşekkür ederiz. 
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güncel bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte özellikle AB ülkelerine 

yapılan ihracattaki daralmanın Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracattaki artış 

ile telafi edildiği, diğer bir ifade ile Türkiye’nin yeni pazarlara yönelmek ve ürün çeşitlenmesini 

artırmak yoluyla dış talep şokunu hafif atlattığı artık yaygın olarak ifade edilmektedir.2 Bu 

çerçevede, ilk adım olarak, ihracatın pazar ve ürün grubu cinsinden kompozisyonunun 

incelenmesinin ve bir durum tespitinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

İhracat çeşitlenmesi dışa açık bir ekonomi için küresel kriz durumlarında dönemsel önem 

arz etmenin yanında yapısal ve genel geçer bir öneme de sahiptir. Aksi takdirde; (i) uzun 

dönemli ihracat artışlarının sürdürülebilirliği mümkün olmayabilmekte, (ii) belirli hedef 

bölgelerin talep dinamikleri ve ekonomik performansları, ihracat fiyatları ve miktarları 

kanalından ihracat gelirlerinde aşırı dalgalanmalar yaratabilmektedir. Bu bağlamda ihracat 

fiyatlarındaki beklenmedik değişimler veya ihracat pazarlarındaki ekonomik durgunluklar 

ihracat gelirlerinde yüksek oynaklığa neden olmaktadır. Bu doğrultuda ihracat ürün sepetinin 

ve ülke gruplarının çeşitlendirilmesi, küresel görünümden bağımsız olarak beklenmedik 

dışsal şoklara karşı ekonomideki kırılganlığı azaltıcı bir rol oynamaktadır. 

Örneğin, Değer (2010) çalışması, 1980-2006 dönemine ait Türkiye ekonomisi verileri ile 

uzun dönemde ekonomik büyüme ve ihracat çeşitliliği arasında istatistiki açıdan anlamlı bir 

ilişki bulmuştur. Bu çerçevede, çalışmada hem imalat sanayi ağırlıklı bir ihracat yapısının 

hem de ihracatın ürün çeşitliliğinin Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerinde 

olumlu etkilere sahip olduğu gösterilmektedir. Dolayısıyla, katma değeri yüksek ve içsel-

dışsal ölçek ekonomilerine olanak veren imalat sanayi ağırlıklı bir ihracat yapısı yanında 

ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, Türkiye ekonomisinin gelecek dönem büyümesi 

açısından önemli olacaktır. 

Bu amaçla, bu notta, Türkiye ihracatının bölgesel ve sektörel yapısına ilişkin yakın dönem 

bir görünümün sunulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, ikinci bölümde Türkiye ihracatının 

hedef coğrafi bölgelerinin önemi ve önemli bölgelere yapılan ihracatın sektörel gelişimi, 

bölgelerin ve ürün gruplarının toplam ihracat içindeki payı yoluyla incelenmiştir. Üçüncü 

bölümde ise Türkiye’nin ihracat performansı ürün ve ülke çeşitlenmesi perspektifinden analiz 

edilmiştir.  

                                                 
2 Bakınız Dinççağ ve Özlale (2010), Özlale ve Cunedioğlu (2011a), Aldan ve Çulha (2012), İmamoğlu ve Soybilgen (2012) ve Ödemeler Dengesi Raporu 2012-I Kutu1. 
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Notta, inceleme dönemi 2003-2011 yılları olarak belirlenmiştir.3 TÜİK tarafından 

yayımlanan Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) göre ülke ve ürün 

bazında ihracat veri tabanı kullanılmıştır.4 Özellikle, 2011 yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam 

ihracatının yaklaşık yüzde 95’ini oluşturan altı coğrafi bölgeye ilişkin (AB-27, Yakın ve Orta 

Doğu, AB dışı diğer Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika) gelişmeler mercek altına 

alınırken, dönem boyunca toplam ihracatın ortalama yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan 6 ürün 

grubu seçilmiştir: Canlı hayvanlar ve gıda (SITC, 0), kimyasal ürünler (SITC, 5), tekstil (SITC, 

65), demir-çelik (SITC, 67), makine ve ulaştırma araçları (SITC, 7) ve giyim (SITC, 8).5  

Yapılan analiz sonucunda, temel olarak Türkiye’nin ihracat pazarında zaman içinde daha 

fazla bölgeye daha fazla çeşit ürün ile ulaşıldığı görülmektedir. Bu durum özellikle küresel 

kriz sonrası dönemde daha belirgin hale gelmiştir. Bu çeşitlenmenin detaylarına bakıldığında, 

Türkiye’nin toplam ihracatında AB ve Kuzey Amerika’nın toplam payının belirgin derecede 

düştüğü ve AB Dışı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinin toplam payının arttığı 

tespit edilmiştir. Aynı analiz ürün bazında yapıldığında da resmin değişmediği görülmüştür. 

Ayrıca, önemli ihracat pazarlarında genel olarak ihracatın sektörel çeşitlenmesi artarken, 

ihracat sektörlerinin genelinde de ülke çeşitlenmesinin arttığı göze çarpmaktadır. Dolayısıyla, 

ihracatın bölgesel ve sektörel kompozisyonundaki bu kırılma, krizin AB ve Kuzey Amerika 

ülkelerini daha derinden etkilediği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ekonomisinin dış 

ticaret kanalından gelen dışsal şoklara daha az maruz kaldığı düşüncesini güçlendirmektedir. 

Bu değişim aynı zamanda, hedef bölgelerin büyüme öngörüleri dikkate alındığında, 

önümüzdeki dönemlerde de ihracattaki artma potansiyelinin yüksek olduğunu ima 

etmektedir. 

2. İhracatın Bölgesel ve Sektörel Yapısı  

Tarihsel olarak AB ülkeleri Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olagelmiştir. Krizin 

etkilerinin derinleştiği 2008 yılı son çeyreğinden itibaren toplam ihracat içindeki payı belirgin 

olarak düşse de, AB ülkelerinin bu konumu değişmemiştir.6 Temelde ABD ve Kanada’yı 

kapsayan Kuzey Amerika bölgesine yapılan ihracat da, 2007 yılından itibaren neredeyse yarı 

yarıya azalmıştır. Türkiye’nin ihracatta ikinci en önemli pazarı Orta Doğu ülkeleri, özellikle 

1980’li yıllarda AB ülkeleri ile neredeyse başa baş paya sahipken, sonraki yıllarda bu 

                                                 
3 2003-2011 döneminin seçilmesinin temel nedeni söz konusu dönemde Türkiye ekonomisinin, özellikle kur rejimi, enflasyon, büyüme, mali disiplin ve benzeri 
makroekonomik göstergeler çerçevesinde 2001 krizi öncesine kıyasla önemli yapısal değişikliklerden geçmiş olmasıdır. 
4 Veriler ABD doları cinsinden nominal olup mal ihracatını kapsamaktadır. 
5 Okumada anlaşılırlık ve akıcılık sağlamak adına SITC, Rev. 3 sınıflamasındaki madde isimleri değiştirilerek kısaltılmıştır. Söz konusu ürünlerin tam isimleri şu şekildedir: 
Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri (SITC, 0), Başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri (SITC, 5), Diğer tekstil iplik, kumaş, şekil ver. mens 
(SITC, 65), Demir ve çelik (SITC, 67), makine ve ulaştırma araçları (SITC, 7) ve çeşitli mamul eşya (SITC, 8). SITC sınıflandırması hakkında detaylı bilgiye TÜİK’in 
http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=13&turId=3 bağlantısından ulaşılabilir. 
6 2003 yılından bugüne kadar AB içinde Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk on ülke (ya da hepsinin sıralaması) neredeyse hep aynı kalmıştır (2010 yılından itibaren 
Yunanistan ilk 10’dan çıkmış, yerine Polonya girmiştir). İlk beş ülkeyi oluşturan Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya’ya yapılan ihracat bu bölgeye yapılan ihracatın 
yüzde 60’tan fazlasını oluşturmaktadır. 
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ağırlığını kaybetmiştir. 2003 yılından itibaren, Türkiye’nin yeni pazarlara yönelme stratejisinin 

de etkisiyle Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı yeniden 

artmaya başlamış, küresel krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2008 yılında dikkat çekici 

oranlara ulaşmıştır.7 Toplam ihracat içindeki payı göreli olarak düşük görünmekle birlikte, 

Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri de bu dönemde yükselen pazarlar olmuşlardır (Grafik 1.a).8,9   

Sektörel gelişim açısından 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin ihracatında 

yapısal bir dönüşüm olduğu, daha sermaye yoğun sektörlerin ihracatın sürükleyici sektörleri 

haline geldiği bilinmektedir.10 Bu çerçevede bakıldığında, makine ve ulaştırma araçları toplam 

ihracat içinde en fazla paya sahip sektör konumundadır. İnceleme döneminin başında aynı 

konumda görünen giyim ve tekstil sektörünün payı ise 2009 yılına kadar istikrarlı bir düşüş 

göstermiştir (Grafik 1.b).11 

Grafik 1: Türkiye’nin İhracatının Bölgesel ve Sektörel Da ğılımı 
(Toplam İhracat İçindeki Pay- Yüzde)  

a: Bölgesel dağılım 

 

b: Sektörel dağılım 

Kaynak: TÜİK 

İhracatta gözlenen hedef ülke kompozisyonundaki değişimin sadece belirli ürünlerle 

sınırlı olup olmadığını anlamak için Türkiye’nin ihraç ettiği temel ürün grupları için bölgelerin 

payları incelendiğinde, toplam ihracatta gözlenen eğilimin burada da geçerli olduğu 

görülmektedir. Özellikle AB ülkelerine yapılan ihracatın payı, incelenen tüm ürün gruplarında, 

                                                 
7 Dinççağ ve Özlale (2010), benzer bir stratejinin şirket yapılanması ve uzmanlaşması şeklinde uygulandığını savunmaktadır. 
8 Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en fazla ihracat Fas, BAE, İran, Libya, Tunus Cezayir, Mısır ve Irak'a yapılmaktadır. Bölgeye yapılan ihracatta bu ülkeler ilk 
sıralarını korumakla birlikte toplam ihracat içindeki payları büyük değişkenlikler gösterebilmektedir. Bölgenin siyasi olarak istikrarsız konjonktürünün, Türkiye’nin toplam 
ihracatı içindeki paylarına da yansıdığı söylenebilir. Bununla birlikte, istikrarlı bir şekilde Mısır’ın payı yükselmiş, İsrail ve Cezayir’in payı ise düşmüştür. Asya’da ise en 
fazla ihracat Çin’e yapılmaktadır. Küresel kriz döneminde özellikle Çin, Türkmenistan, Singapur, Güney Kore ve Hindistan’ın payı artmıştır. 
9 Bölgesel ihracatın yıllar itibarıyla ABD doları cinsinden değerleri Ek’te sunulmuştur. 
10 Bakınız Yükseler ve Türkan (2006), Çıplak (2007) ve Aldan ve Üngör (2011). 
11 Söz konusu sektörlerde ihracatın yıllar itibarıyla ABD doları cinsinden değerleri Ek’te sunulmuştur. 
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azalış eğilimi göstermektedir. Diğer Avrupa ülkelerinin payı, canlı hayvanlar ve gıda 

maddeleri ile demir-çelik gruplarında yatay seyrederken, kimyasal ürünler sektöründe azalış,  

tekstil, giyim ile makine ve ulaştırma araçları sektörlerinde ise artış göstermiştir. Kuzey 

Amerika ülkelerinin payı, canlı hayvanlar ve gıda maddeleri, kimyasal ürünler ile makine ve 

ulaştırma araçları gruplarında yatay seyrederken, diğer ürün gruplarında azalma eğilimi 

göstermiştir. Orta Doğu ülkelerinin payı, demir-çelik ihracatında yatay seyrederken, diğer tüm 

ürün gruplarında artış eğilimi göstermektedir. Kuzey Afrika ülkelerinin payı, incelenen tüm 

ürün gruplarında, ılımlı bir artış eğilimindedir. Diğer Asya ülkeleri ise, incelenen ürün 

gruplarında, yatay seyretmiş veya ılımlı bir artış sergilemiştir (Grafik 2). 

Grafik 2: Sektörel İhracatın Bölgelere Da ğılımı (Bölge ihracatı içindeki pay-yüzde)  

a: Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri 

 

b: Kimyasal Ürünler 

 

c:Tekstil 

 

d: Demir - Çelik 
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e: Makine ve Ulaştırma Araçları 

Kaynak: TÜİK 

f: Giyim 

 

Türkiye AB ülkelerine temel olarak tekstil, giyim, makina ve ulaştırma araçları ihraç 

etmektedir. 2003 yılında Türkiye’nin bu bölgeye olan ihracatından eşit pay alan makine ve 

ulaştırma araçları ile giyim sektörlerinin göreceli payının, 2008 yılına kadar birinci sektör 

lehine kararlı bir şekilde değiştiği görülmektedir. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin giyim 

ve tekstil sektörlerinde dünya pazarında öne çıkmalarından kaynaklanan bu duruma karşın, 

küresel finansal kriz sonrası dönemde her iki sektörün payında benzer düzeylerde düşüş 

gözlenmiş ve göreli paylar sabit kalmıştır. AB pazarındaki diğer başat sektör paylarının yatay 

seyir izlediği göz önünde bulundurulduğunda, AB ülkelerine yapılan ihracattan tarihsel olarak 

düşük pay alan sektörlere dönük ürün çeşitlenmesinin gerçekleştiği ileri sürülebilir (Grafik 

3.a). 

Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 10’unun yapıldığı AB dışı Avrupa ülkelerine en çok 

makine ve ulaştırma araçları ihraç edilmekte, bu sektörü tekstil, giyim, canlı hayvanlar ve 

gıda sektörleri; birbirine yakın paylar ile takip etmektedirler. Makine ve ulaştırma araçları 

sektörünün bu bölgeye yaptığı ihracat 2008 yılında yaklaşık 4 milyar ABD dolar ile incelenen 

dönemdeki en yüksek seviyesine çıkmıştır. Bölgeye yapılan makine ve ulaştırma araçları 

ihracatının payı 2009 yılındaki sert düşüşten sonra toparlanırken, diğer sektörlerin payı ise 

2011 yılına gelindiğinde kriz öncesi dönemdeki seviyelerine yakın seyretmektedir 

(Grafik  3.c).12 

Demir-çelik sektörünün en büyük pazarı olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine 

(MENA) yapılan ihracatın sektörel dağılımı incelendiğinde, küresel finansal krize kadar 

birbirine yakın seyreden makine ve ulaştırma araçları ile demir-çelik sektör paylarının birinci 

sektör için döngü yönünde, ikinci sektör için ise döngünün tersi yönde evrildiği 

                                                 
12 2009 yılında İsviçre’ye yapılan normalin çok üzerindeki altın ihracatı, AB dışı Avrupa ülkelerine yapılan toplam ihracat içinde makine ve ulaştırma ihracatının payını 
büyük oranda geriletmiştir. 
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gözlenmektedir. 2008 yılında BAE ve 2009 yılında Mısır’a yapılan demir-çelik ihracatındaki 

“tek seferlik” çıkış göz ardı edildiğinde, bölgeye yapılan demir-çelik ihracatının kriz öncesi 

payının bir miktar altında dengeye geldiği görülmektedir. Benzer şekilde makine ve ulaştırma 

araçları sektörünün payı da kriz öncesine göre bir miktar gerilemiştir. Öte yandan canlı 

hayvanlar ve gıda ile giyim sektörünün Orta Doğu bölgesine yapılan ihracattaki payının arttığı 

dikkat çekmektedir (Grafik 3.b, 3.e). 

Türkiye’nin toplam ihracatı içinde Kuzey Amerika ve Asya bölgelerine yapılan ihracatın 

payı, temelde uzaklık faktörünün etkisiyle, göreli olarak düşük seviyelerde kalmıştır. Bununla 

birlikte, 2003-2011 döneminde, Kuzey Amerika bölgesine yapılan ihracatın 

kompozisyonunda, özellikle Çin ve Hindistan etkisi ile, giyim sektörünün makine ve ulaştırma 

araçları tarafından ikame edildiği çarpıcı bir gözlem olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 

makine ve ulaştırma araçları payındaki istikrarlı artışın küresel kriz döneminde yatay seyre 

dönüşü, aynı sektörün AB bölgesinde gözlenen kriz sonrası dinamikleri ile örtüşmektedir. 

Makine ve ulaştırma araçları ile giyim sektörleri arasındaki birinci sektörün lehine olan ikame 

Asya bölgesi için de bir ölçüde geçerlidir. 2003’te sırasıyla yüzde 16,5 ve yüzde 15,5 olan her 

iki sektörün payı 2011’de makine ve ulaştırma araçları sektörü için yüzde 17 olurken, giyim 

sektörü için yüzde 9,5 olmuştur. Kriz döneminde toplam ihracat içindeki payı giderek 

yükselen Asya bölgesi ülkelerine yapılan ihracatın kompozisyonunda demir-çelik ihracatının 

dalgalı yapısı göz ardı edildiğinde, belirgin bir değişim gözlenmemiştir (Grafik 3.d, 3.f).13  

Özetle, Türkiye’nin toplam ihracatında gözlenen, geleneksel pazar ve sektör paylarındaki 

düşüş bölge ve ürün grubu bazında da görülmektedir. Bu değişimin ülke ve ürün grubu 

bazında çeşitlenme ile paralel gerçekleşip gerçekleşmediği takip eden bölümde 

araştırılmaktadır. 

 

  

                                                 
13 Ancak, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde ağırlığı çok düşük ve bu notta kapsanmayan sektörlerden olan ve ağırlıklı olarak maden ürünlerini içeren “Akaryakıt Hariç 
Yenilmeyen Hammadde (SITC, 2)” ihracatının ağırlığının dönem boyunca yükseldiği kaydedilmelidir. 
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Grafik 3: Bölgesel İhracatın Sektörel Da ğılımı (Bölge ihracatı içindeki pay-yüzde) 

a:AB-27 b: Orta Doğu 

c: AB dışı Avrupa d: Asya 

e: Kuzey Afrika f: Kuzey Amerika 

Kaynak: TÜİK 
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Tablo 1: İhracat Payı De ğişen Bölgelerin GSY İH Profilleri 
(Ortalama yıllık büyüme- yüzde) 

  2011 2012 2012-2015 

İhracatta payı artan ülkeler 4,1  2,9 3,5  

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 3,5 4,2 4,0 

İhracatta payı azalan ülkeler 1,3  2,3 2,9  

Euro Bölgesi 1,4 -0,3 0,9 

Kaynak: IMF- WEO. 
 

   

Ancak buraya kadar yapılan analizin önümüzdeki dönemlerde ihracatın gelişimi ile ilgili 

önemli bir noktaya işaret ettiği vurgulanmalıdır. Şöyle ki, Türkiye’nin 2003-2011 döneminde 

ihracatını, yavaş büyüyen ekonomilerden hızlı büyüyen ekonomilere kaydırma eğiliminde 

olduğu dikkate alındığında, bu eğilimin 2012-2015 döneminde de devam etme potansiyeli 

taşıdığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle, hedef bölge kompozisyonundaki değişimin 

Türkiye’nin ihracatını artırma potansiyeli taşıdığı sonucu çıkarılabilir (Tablo 1). 

3. Bölgesel ve Sektörel Çeşitlenmenin Gelişimi 

Bu bölümde, ihracatın bölgelere ve sektörlere göre dağılımında yakın geçmişte meydana 

gelen değişimin aynı zamanda bir çeşitlenmeyi içerip içermediği araştırılmıştır. Bunun için iki 

ölçüt temel alınmıştır. İlk olarak ülke grupları itibarıyla ihracat içinde en yüksek paya sahip ilk 

5 ve ilk 10 ürün ve ülke grubunun toplam ihracat içindeki payları incelenmiştir. İkinci olarak, 

Gini-Hirschman (GH) yoğunlaşma endeksi kullanılarak ülke grupları bazında ürün 

yoğunlaşma oranları ve seçilmiş ürün grupları bazında ülke yoğunlaşma oranları, 

hesaplanmıştır.14,15 

  

                                                 
14 Ülkelerin ihraç ve ithal ettikleri ürünlerin ve dış ticaret yaptıkları ülkelerin pazar yoğunluğunun ölçülmesine yönelik olarak farklı çalışmalarda çeşitli hesaplama yöntemleri 
geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında uygulamalı çalışmalarda en sık kullanılan ölçüt Gini-Hirschman (GH) yoğunlaşma katsayısıdır. GH Yoğunlaşma endeksi ihraç 
pazarlarının sadece sayısını dikkate almamakta, aynı zamanda ihracatın pazar bazında dengeli dağılıp dağılmadığını da dikkate almaktadır. GH yoğunlaşma katsayısı, 
ülkenin ihraç etti mal sayısı ne kadar fazla ise ve ihracat bu mallar arasında ne kadar dengeli (veya eşit) dağılıyorsa o kadar düşük değer almaktadır. Yoğunlaşma ve ürün 
çeşitliliği ile ilgili daha detaylı bilgi (ve yazın taraması) ve Türkiye ekonomisi üzerine olan çalışmalar için Kösekahyaoğlu (2007) , Değer (2010), Özlale ve Cunedioğlu 
(2011b) çalışmalarına bakılabilir. 
15 Ürün ve ülke GH yoğunlaşma endeksleri sırasıyla  

GH��ü�ü� = 100 ∗ �∑ ������ �
����� �

�
�
ve GH��ü��� = 100 ∗ �∑ ������ �

����� �
�
�
 

formülleriyle hesaplanır. Birinci formülde geçen GH��ü�ü�, i ülkesinin j sektöründeki yoğunlaşma katsayısını, n incelenen sektör sayısını; X��, i ülkesinin j sektörünün ihracatını; 
X� ise i ülkesinin toplam ihracatını göstermektedir. GH yoğunlaşma katsayısı, ülkenin ihraç ettiği mal sayısı ve çeşitlenme ne kadar fazla ise o kadar düşük değer alır. Bu 
katsayının alabileceği en büyük değer 100' dür ve ihracatın tek bir maldan oluştuğu durumu gösterir. İkinci formülde geçen GH��ü��� ise, i sektörünün j ülkesindeki 
yoğunlaşma katsayısını, n incelenen ülke sayısını; X��, i sektörü için j ülkesine olan ihracatı; X� ise i sektörüne ait toplam ihracatı göstermektedir. Bu durumda, GH 
yoğunlaşma katsayısı, sektörün ihraç ettiği pazar sayısı ve çeşitlenme ne kadar fazla ise o kadar düşük değer alır. Bu katsayının alabileceği en büyük değer 100' dür ve o 
sektörün ihracatının tek bir ülkeye gittiği durumu gösterir. 



 
 

Sayı: 2012-18 /25 Temmuz 2012 

 

Ekonomi Notları                   10 

 

Tablo 2: Bölgeler İtibarıyla İhracat Kompozisyonu 16 

İlk 5 Sektörün Toplam İhracat İçindeki Payı 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AB-27 63,5 63,2 62,6 59 59,2 57,5 60,9 60,3 56,8 

Orta Doğu 44,4 46,1 43,8 44,5 46,8 56,4 41 43,9 41,3 

AB dı şı  Avrupa 47,3 47,5 47,3 46,3 46,1 51,8 59,4 50,9 47,7 

Asya 49,7 41,4 36,7 35,9 37,4 39,3 41,4 39,1 38 

Kuzey Afrika 55 60,3 57,7 56,9 54,2 54,7 57,6 52,9 55,5 

Kuzey Amerika 69,4 73,3 64,4 60,6 54,5 53,7 47,4 47,2 50,3 

İlk 10 Sektörün Toplam İhracat İçindeki Payı 

AB-27 79,2 79,7 78,3 76,9 75,9 74,4 75,2 74,7 73,1 

Orta Doğu 63,7 64,4 65,9 63,3 66,1 72,1 62 64 60,9 

AB dı şı  Avrupa 66,5 66,4 66,4 65,2 66,9 72,4 74,3 69,7 66,9 

Asya 66,7 58,4 56,2 55 57,5 58,5 59,5 59,3 58,5 

Kuzey Afrika 73,4 76,9 75,2 75,3 74 73 77,1 74 74,6 

Kuzey Amerika 85,5 85,8 83,5 81,2 78 76 74,7 73,7 73,4 

    Kaynak: TÜİK 

Türkiye’nin ihracatında ağırlığı en büyük pazar olan AB’ye yapılan ihracatta, en yüksek 

paya sahip ilk 5 ve 10 sektörün payında inceleme dönemi boyunca ciddi oranda gerileme 

gözlenmektedir. Benzer bir eğilim, küresel kriz sonrası dönemde Orta Doğu ülkelerine 

yapılan ihracatta da görülmektedir. Öte yandan, ihracat içindeki payı yükselen Kuzey Afrika 

ve AB dışı Avrupa ülkelerinde yoğunlaşma konusunda (AB Dışı Avrupa ülkeleri için 2008 ve 

2009 yıllarındaki artışları göz ardı ederek) ciddi bir değişim gözlenmemektedir. Asya 

ülkelerinde, 2004 yılındaki sert değişimden sonra, ilk 10 sektörün payında bir değişim 

gözlenmezken, ilk 5 sektörün payında bir miktar gerileme gözlenmektedir. Kuzey Amerika 

pazarında ise, yoğunlaşma, gerek ilk 10 sektör gerekse ilk 5 sektörün payı ile incelendiğinde, 

ciddi oranda gerilemiştir (Tablo 2). 

İkinci aşamada, GH yoğunlaşma endeksi hesaplanırken, küresel kriz öncesi ve sonrası 

dönem karşılaştırılmıştır. Buna göre, Türkiye, 2010 ve 2011 yıllarında, kriz öncesi dönem 

olan ve ihracatın hızlı artış eğilimi gösterdiği 2003-2007 dönemine kıyasla AB hariç Avrupa 

ülkeleri dışında tüm bölgelerde ürün çeşitlenmesini artırmıştır. Ürün çeşitlenmesinde en ciddi 

artış Kuzey Amerika’da meydana gelirken, en önemli ihracat pazarlarımız olan AB ve Orta 

Doğu ülkelerine yapılan ihracatta da ürün çeşitlenmesi artmıştır. İhracatımız içindeki payı 

artan Kuzey Afrika’da çeşitlenmedeki artış sınırlı kalırken, AB dışı Avrupa ülkelerinde 

çeşitlenme azalmıştır (Grafik 4.a).  

                                                 
16 Ülke grupları ve yıllar itibari ile ilk 5 ve ilk 10 sektöre ait detaylı bilgiler yazarlardan istenebilir. 
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Grafik 4: Ülke ve Ürün Yo ğunlaşma Oranları (yüzde)  

a: Bölgesel Ürün Yoğunlaşma Oranları 

 

b: Sektörel Ülke Yoğunlaşma Oranları 

 
Kaynak: TÜİK 

Temel mal grupları bazında ülke çeşitlenmesi incelendiğinde, canlı hayvan ve gıda 

maddeleri dışındaki sektörlerde, 2010-2011 yıllarında, 2003-2007 yılı ortalamalarına göre 

ülkeler bazında daha dengeli dağılım görülmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin ihracatında 

önemli yer tutan demir ve çelik ve giyim ürünlerinde ülke çeşitlenmesinin söz konusu 

dönemde kayda değer şekilde arttığı görülmektedir (Grafik 4.b). 

Sonuç olarak, 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye’nin hem ürün hem de ülke grubu bazında 

ihracat çeşitlenmesini arttırdığı gözlenmektedir. Çeşitlenmedeki artışın gerek ülke grupları 

bazında ürün çeşitlenmesi ve gerekse mal grupları bazında ülke çeşitlendirilmesinde genele 

yayıldığı dikkat çekmektedir. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu notta 2003-2011 döneminde Türkiye’nin ihracatına ilişkin bir durum tespiti yapılması 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, coğrafi bölgelere göre ve sektörler bazında ihracatın gelişimi 

pay analizi ve yoğunlaşma oranları yoluyla incelenmiştir. Bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

İlk olarak, tarihsel olarak en büyük pazar konumunda olan AB ülkelerinin toplam ihracat 

içindeki payının azaldığı, özellikle küresel kriz döneminden sonra, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

gibi yakın bölge ülkelerinin payının yükseldiği görülmektedir. İhracatın bölgesel 

kompozisyonundaki bu kırılma, krizin AB ve Kuzey Amerika ülkelerini daha derinden 

etkilediği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye ekonomisinin dış ticaret kanalından gelen 
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dışsal şoklara daha az maruz kaldığı düşüncesini güçlendirmektedir. Bu noktadan hareketle, 

2012-2015 döneminde hedef bölgelere ilişkin büyüme tahminleri dikkate alındığında, 

ihracatın bölgesel kompozisyonundaki değişimin ihracatı artırma potansiyeli taşıdığı sonucu 

çıkarılabilir.  

İkinci olarak, kriz sonrası dönemde ihracatta hem ürün hem de ülke grubu bazında 

çeşitlenme artmıştır. Bu durum, özellikle ihracatta en büyük pazar olan AB ülkelerindeki 

daralmanın olumsuz etkilerinin ürün ve ülke çeşitlenmesi yoluyla büyük oranda telafi edildiği 

görüşünü desteklemektedir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemlerde de ihracatta 

çeşitlenmenin devam etmesi dış talep şoklarına karşı ekonomideki kırılganlığı azaltıcı bir rol 

oynayabilecektir. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AB-27 27,394 36,581 41,365 47,935 60,399 63,390 47,013 52,685 62,348

AB dı şı Avrupa 3,362 4,507 5,855 7,962 10,843 15,678 11,318 11,373 12,976

Kuzey Afrika 1,577 2,203 2,544 3,097 4,030 5,850 7,416 7,025 6,701

Kuzey Amerika 3,973 5,207 5,276 5,439 4,541 4,802 3,579 4,242 5,459

Orta Doğu 5,465 7,921 10,184 11,316 15,081 25,430 19,193 23,295 27,935

Asya 2,348 2,544 3,029 3,942 5,227 7,074 6,706 8,581 10,199

Bölgesel İhracat (Milyon ABD doları) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 3,944 5,044 6,512 6,595 7,822 9,155 9,126 10,499 12,286

Kimyasal Ürünler 1,893 2,566 3,061 3,923 4,739 6,122 5,293 6,806 8,047

Tekstil 5,262 6,428 7,076 7,585 8,950 9,407 7,733 8,970 10,783

Demir ve çelik 3,342 6,050 5,827 7,239 9,586 16,842 9,081 10,199 12,837

Makine ve ula ştırma araçları 12,370 18,275 21,609 26,386 34,251 39,147 28,789 31,811 37,442

Çeşitli mamül e şya* 12,843 14,763 16,051 16,746 20,019 20,795 17,581 19,763 22,464

* Metinde geçen "giyim" alt grubu "çeşitli mamül eşya" ana grubunun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturmaktadır.

Sektörel İhracat (milyon ABD doları)


