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ÖNSÖZ 

Ticaret kavramı insanoğlu var olduğu günden beri ihtiyaçların karşılanmasında 

temel belirleyicilerden olmuştur. Önemini her dönemde korumuş ve ilk zamanlardan 

günümüze içerik değiştirerek gelmiştir. Elbette zaman içerisindeki değişim ve gelişimde 

en önemli payı özellikle küreselleşme düşüncesinin toplum katmanlarında kabul 

görmeye başlaması, üretimde kullanılan çok sayıda ara ve yatırım malının düşük 

maliyetle dünyanın farklı bölgelerinden kolaylıkla temin edilmesi dış ticaret kavramının 

önemini de artırmıştır.  

Yozgat ili Türkiye genelinde stratejik, politik ve ekonomik açıdan oldukça 

önemli bir konumdadır. Ancak dış ticaret potansiyelinin tam olarak ortaya konulmadığı 

ve bu konuda ciddi açığın olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Yozgat ilinin dış ticarete 

konu olan mal ve hizmetleri sıralandıktan sonra bunların artırılmasına yönelik teklifler 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Anadolu’nun ortasında yer alan Yozgat ilinin Türk dış 

ticaretindeki yeri ve ilin dış ticarete katkısının daha net bir şekilde ortaya konulması ve 

Türkiye’nin dış ticaretine katkısını artırılabilecek potansiyel yatırım alanlarının ortaya 

çıkması için yapılmıştır. Çalışmamız sonucunda Yozgat ilinin ticaret hacminin aslında 

sahip olduğu dış ticaret potansiyelinin çok altında gerçekleştiği görülmektedir. 

Çalışmaya katkı sağlayan ve görüşlerinden yararlandığım Danışman Hocam 

Yard. Doç. Dr. Hayrettin TÜLEYKAN’a, ağabeyim Doç. Dr. Ufuk KARADAVUT’a ve 

kıymetli aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET: 

Bu çalışma Yozgat ilinin dış ticaretteki durumu ve dış ticaretteki potansiyelinin 

belirlenmesi için yapılmıştır. Yozgat ili İç Anadolu bölgesinde yer alan küçük bir ildir. 

Ekonomik yapısı tamamen tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ankara’ya çok yakın 

olmasına rağmen bu avantajını çeşitli sebeplerden dolayı yeterince kullanamamıştır. 

Yozgat ili ekonomik potansiyel yatırım alanları ile oldukça ileri çıkabilecek bir 

ilimizdir. Fakat bir türlü bu potansiyeli kullanamamıştır.  

Çalışma yapılırken ikincil veri olarak değerlendirilen kurumların resmi verileri 

ile bazı sivil toplum kuruluşlarının (Ticaret ve Sanayi odaları gibi) verileri 

kullanılmıştır. Çalışma yapılırken öncelikle raporlar dikkatlice incelenmiş ve daha sonra 

elde edilen veriler ile birlikte değerlendilmiştir. Değerlendirme yapılırken Türkiye 

gerçekleri düşünülmüş ve objektif bir şekilde verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ayrıca Yozgat iline ait veriler kullanılarak SWOT analizi yapılmıştır. Böylece ilin 

öncelikleri, sorunları, sınırlılıkları gibi konular net bir şekilde ortaya konulmuştur.  

Sonuç olarak ilin oldukça büyük dış ticaret potansiyelinin olduğu tespit 

edilmiştir. Potansiyel yatırım alanları içerisinde jeotermal enerji, madencilik, sağlık 

turizmi ve gıda sanayisine hammadde sağlayacak alanlar ilk sıralarda yer almıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Yozgat, Dış Ticaret, SWOT Analizi, Potansiyel Yatırım Alanları 
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ABSTRACT 

This study was carried out foreign trade situation and foreign trade of Yozgat for 

evaluating.  Yozgat where is located in the Central Anatolian province is not small. The 

economic structure is based on agriculture and animal husbandry. Although very close 

to Ankara, it could not use it enough to take advantage of a variety of reasons. Yozgat is 

a province of the economic potential investment areas that may fairly advance. But 

somehow it could not use this potential. 

Data are used to provide as formal institutions of civil society organizations 

(such as chambers of Commerce and Industry) from a considered secondary data. 

Primarily when working with reports carefully examined. In association with the figures 

obtained were then interpreted. When evaluation has been made about data of Turkey, 

political concern in assessing the facts and the evaluation of the data were free of 

political considerations has been taken into account. Therefore, SWOT analysis is also 

conducted using the data of the province of Yozgat. Thus, the priorities of the province, 

problems, and issues such as limitations clearly put forward. 

As a result, the potential of the foreign trade of the province were found to be 

quite large. Geothermal energy potential in the fields of investment, mining, health 

tourism and food industry has taken first place in areas that raw material. 

 

Key words:  Yozgat, Foreign Trade, SWOT Analysis, Potential Investment Areas 
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GİRİŞ 

Küreselleşme, üretimde kullanılan çok sayıda ara ve yatırım malının düşük 

maliyetle dünyanın farklı bölgelerinden kolaylıkla temin edilmesine imkan sağlamıştır. 

Küreselleşme ve beraberinde getirdiği imkanlar aynı zamanda bazı menfi durumları da 

beraberinde getirmiştir. İmkanları değerlendirebilen ve menfi durumları en az zararla 

atlatabilen ülkeler her zaman başarılı olmuşlardır. Küreselleşme ile dünya tek bir çatı 

altında toplanmak istense de bunun asıl amacının özellikle üretimi ve ticareti ellerinde 

tutan ülkelerin pazar paylarını korumak ve bunları geliştirmek olduğu ciddi şekilde 

dillendirilmektedir. Küreselleşme özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 

değerlendirildiğinde yeni kapıları açarken beraberinde olumsuzlukları ve açmazları da 

getirebilmektedir. 

Dış ticarette rekabet açısından temel belirleyici unsurlar; standart uygunluk, 

disiplin ve kalite konularıdır. Ülkemizde bu konuda ciddi çalışmalar yapılmasına 

rağmen halen daha istenilen seviyeye ulaşıldığını söylemek mümkün değildir. Ancak 

konunun önemini kavrayan üreticiler dünya ticaretinde daha fazla yer alabilmek için 

kalite politikalarını yeniden gözden geçirmekte ve AR-GE çalışmalarını arttırma gayreti 

içerisine girmektedirler.  

Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler de, kendi içlerindeki sanayi yapısını ihtiyaçlar 

doğrultusunda yönlendirme gayreti içerisine girmişlerdir. Bunun için ülke içindeki bazı 

sektörlerin payının artması yönünde teşvikler yapılarak önemleri artırılırken, bazı 
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sektörlerin payları ise azaltılmıştır. Bu aslında beklenen ve olması gerekenler 

arasındadır. Ancak dengenin sağlanması ve bir alanı teşvik ederken diğer alanları geri 

bırakmamak ülke içi dengeler açısından oldukça önemlidir. Önceliklerin planlanması ve 

teşvik edilmesi durumunda bazı alanlardaki yapılması gerekenler gözden kaçırılmakta 

ve aslında öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekenler değerlendirilememektedir. 

Küresel ekonominin üretim ve dış ticaret yapısında yaşanan değişimi, Türkiye 

ekonomisi özelinde de müşahade etmek mümkündür. Bunun sonucu olarak dış ticaret 

açığı da ülkemiz ekonomisini tehdit eder boyutlara gelmiştir.  

Türkiye de cari açık probleminin ortadan kaldırılması adına bazı sektörlerin ön 

plana çıkması için yetkililer çeşitli çalışmalar yapmaktadır. İnşaat, bankacılık ve turizm 

sektörlerini buna örnek olarak verebiliriz.  Yabancı sermayenin özendirilmesi için çeşitli 

yatırım ve teşvik düzenlemeleri yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu tür 

yatırımlar ve teşvikler ülke içerisindeki ekonomik ve sosyal yapıyı da doğrudan ya da 

dolaylı olarak geniş bir şekilde etkilemiştir.  Devlet olarak ekonomik yapılanmaları 

özellikle ulaşım ve ekonomiklik düşüncesi ile bazı bölgelerde yığılmasına izin 

vermesinden dolayı bölgesel farklılıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Yanlış politika ve 

kolaycı yaklaşımlar sebebi ile bölge içersinde de ciddi farklılıkların görülmesine neden 

olunmuştur. Yanlış politika özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli planlama 

sorunları arasındadır. Ülkemizde uzun zamandır planlamalar yapılmakta ve bunların 

başarılmasına çalışılmaktadır. Bunun içinde ülke içindeki iller arasındaki sosyal ve 

ekonomik farklılıkların en aza indirilmesi çalışmaları hızlanmıştır. Bu kapsamda 

Bölgeler ve İller bazında yeni projeler hazırlanmış ve hazırlanmış projeler uygulamaya 

geçirilmeye çalışılmıştır. 
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Yozgat ili İç Anadolu bölgemizde yer alan küçük bir ilimizdir. Sosyal ve 

kültürel yapı olarak tipik Anadolu şehridir. Ekonomik yapısı tamamen tarım ve 

hayvancılığa dayalıdır. Ankara’ya çok yakın olmasına rağmen uygulanan yanlış 

politikalar nedeniyle Türk ekonomi sistemi içerisinde istenilen yerini alamamıştır. Orta 

Anadolu bölgesi içerisinde ekonomik yapı olarak en geri iller arasındadır. Oysa Yozgat 

ili ekonomik potansiyel yatırım alanları ile oldukça ileri çıkabilecek bir ilimizdir. Ama 

bir türlü bu potansiyeli kullanamamıştır.  

Bu çalışma Anadolu’nun ortasında yer alan Yozgat ilinin Türk dış ticaretindeki 

yeri ve ilin dış ticarete katkısının daha net bir şekilde ortaya konulması ve dış ticarete 

katkısının artırılabilecek potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi için yapılmıştır.   

Çalışma yapılırken ikincil veri olarak değerlendirilen  veriler kurumlara birebir 

gidilerek kayıtları alınmış ya da internet sitelerinde verdikleri bilgilerden 

faydalanılmıştır. Ayrıca özellikle gerek kurumların gerekse sivil toplum kuruluşlarının 

dönemsel olarak yayınlamış oldukları sektörlere göre raporlar da çalışmada 

kullanılmıştır. Çalışma yapılırken öncelikle raporlar dikkatlice incelenmiş ve daha sonra 

elde edilen rakamlar ile bağdaştırılarak yorumlanması yapılmıştır. Değerlendirme 

yapılırken Türkiye gerçekleri düşünülmüş ve siyasi endişe ve siyasi düşüncelerden 

arındırılmış bir şekilde verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca Yozgat iline ait 

veriler kullanılarak SWOT analizi yapılmıştır. Böylece ilin öncelikleri, sorunları, 

sınırlılıkları gibi konular net bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Çalışma temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci 

bölümünde dış ticaret kavramı çerçevesinde genel bilgiler verilmiş ve Türk dış ticareti 

genel olarak tanıtılmıştır. İkinci bölümde Türk Dış Ticaretinin tarihsel olarak ne 

aşamalardan geçtiği ve nasıl bir değişim-dönüşüm geçirdiğine değinilerek mevcut 
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durumu  anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Yozgat ili tanıtılmış ve ilin sosyo-ekonomik 

göstergeleri dikkate alınarak genel özellikleri verilmiştir. Yozgat ilinin dış ticaret 

durumu incelenmiş ve dış ticarete yapabileceği katkılar ile bunların potansiyelleri 

incelenmiş, SWOT analizi yapılmıştır. Dördüncü bölümde ise Yozgat ilinin potansiyel 

yatırım alanları verilmiş ve bunların değerlendirmesi yapılmıştır. Bunun yanında ilin bu 

potansiyelleri kullanabilmesi için teşvik sisteminden daha etkin yararlanabilmesi için 

ilin teşvik sistemi içindeki yeri açıklanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET  

 

1.1. DIŞ TİCARET KAVRAMI 

Dış ticaret ülkeler arasındaki ilişkileri şekillendiren bir olgudur. Bu olgu aynı 

zamanda ilişki içerisinde olan ülkelerin gerek içyapılarını ve gerekse de dış yapılarını 

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Bu özelliğinden dolayı da oldukça 

önemli bir konumdadır. İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar hep olmuş ve günümüze 

kadarki zaman zarfında da ihtiyaçlar çeşitlenmiş ve zenginlemiştir. Buna bağlı olarak ta 

bu ihtiyaçların karşılanma gereksinimi doğmuştur. Bunun içinde ihtiyaçların nerede 

olursa olsun temin edilerek kazanç elde edilmesi yoluna gidilmiştir.  

Ülke içerisinde üretilebilen ürünler temin edilirken, ülke içerisinde üretilemeyenler 

ise zorunlu olarak diğer ülkelerden alınmak zorunda kalınmıştır. Bu noktadan hareketle 

dış ticaret, üretilen mal, ürün ve hizmetlerin ulusal sınırların dışında 

değerlendirilmesiyle ilgilidir. Dış ticaret iki kısımda incelenmektedir. Bunlardan 

birincisi ihracat ve diğeri ise ithalattır.  Ülke içerisinde üretilen malların ulusal sınırlar 
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dışındaki diğer ülkelere satılmasına ihracat denirken, ülke sınırları içerisinde 

üretilmeyen ürünlerin dışarıdan alınmasına ise ithalat denilmektedir. Ülke ekonomisinin 

kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın 

artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere 

ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış ticaret politikasını oluşturur  

Modern anlamda dış ticaret teorisinin temellerinin David Ricardo tarafından 

atıldığına inanılmaktadır (Utkulu,2005; 1). İlk olarak 1817 yılında Ricardo tarafından 

yayımlanan “Politik iktisat ve Vergilendirmenin İlkeleri” adlı yayım ile dış ticaret 

alanında ilk ciddi eser yayınlanmış ve dış ticaretin daha disiplinli bir iş olduğu ve önem 

verilmesi gerektiği konularında bilgiler vermiştir. Ricardo(1971) çalışmasında 

“mukayeseli üstünlükler teorisi” adını verdiği bir teori ileri sürmüş ve bu teori ile 

aslında dış ticaretin uluslararası maliyetlere bağlamıştır. Şüphesiz teorinin tüm 

varsayımları tartışılabilir nitelikte olmakla birlikte şu an için gerçekliğini ve güncelliğini 

korumaktadır. Bu varsayımların gerçekçiliğine ilişkin tüm şüphe ve eleştiriler dahi şu 

yalın gerçeği değiştirememiştir: günümüzün modern dış ticaret teorisi Ricardo’nun 

mukayeseli üstünlükler düşüncesi üzerine kurulmuştur (Utkulu, 2005; 1). 

Dış ticaret politikası çok değişik faktörler tarafından etkilenebilmektedir. Bu 

etkilerin başında gümrük mevzuatları, resmi ticaret antlaşmaları, primler, 

sübvansiyonlar ve idari korumacılık gibi faktörler sıralanabilir. Bunların dışında birde 

yasaklamalar bulunmaktadır. Yasaklamalar ithalat ve ihracat yasağı ile transit geçiş 

yasakları olarak değerlendirilebilir. Dış ticaret aynı zamanda ülkelerin sıkı ilişki 

içerisinde oldukları ülkeleri de göstermektedir. Sıkı ilişkiler içerisinde olunan ülkeler 

aynı zamanda birbirlerinin kültürel ve sosyal olarak ta etkilemektedirler. Bu açıdan 

baktığımız da sahip olduğumuz dış ticaret istatistiklerinin bizim doğrudan rehberimiz 
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olduğu ifade yanlış olmayacaktır. Bir ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli bir 

bölümünün, dış ticaret istatistiklerinde gözlemlenmesi mümkündür. Bir ülkenin dış 

ticareti denildiğinde ilk akla gelmesi gereken şey o ülkenin dış ülkelerle yapmış olduğu 

ithalat ve ihracat rakamlarıdır. Bu ikisi arasındaki farklılık eğer ihracatın üstünlüğü 

yönünde ise dış ticaret fazlalığından söz edilebilir, ama tam tersi ithalatın fazlalığı 

yönünde ise bu durumda dış ticaret açığından söz edilebilir (Yamak ve Korkmaz, 2005; 

17). 

1.2. DIŞ TİCARET TEORİLERİ 

1.2.1. Mutlak Üstünlük Teorisi 

Mutlak üstünlük teorisinde önemli olanın uzmanlaşmak olduğu üzerinde 

durulmaktadır. Adam Smith, bu işin temelini serbest ticaret ve uluslararası 

uzmanlaşmanın yararlarını açıklayarak yapmıştır. Bu teoriye göre, bir ülke karşı ülkeye 

göre hangi malları daha düşük maliyetle üretiyorsa o malların üretiminde uzmanlaşmalı 

ve bunları ihraç ederek pahalıya üretebildiklerini dış ülkeden ithal etmelidir. Aşağıda 

Amerika ve Almanya ülkeleriyle A ve B malları ele alınarak mutlak üstünlükler bir 

örnek üzerinde gösterilmiştir. 

                 Bir işçinin bir günde üretebildiği mallar 

                                      A malı                   B malı 

             Amerika          50 birim                30 birim 

             Almanya         20 birim                80 birim 

Yukarıda verilen örneğe göre, Amerika A malının, Almanya B malının üretiminde 

uzmanlaşacaktır. Çünkü bu malları daha ucuza üretmektedirler. Bu da karlı ticaretin 

yapılabileceği anlamına gelir. Söz gelişi Amerika’ya, dış ticarete açıldığı takdirde 

ürettiği 50 birim A malının karşılığında aynı emek miktarıyla kendisinin üretebildiği 30 
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birimden daha fazla B malı teklif edilse, ülke bunu çok kazançlı bulacaktır. Aynı şekilde 

Almanya’ya da 80 birim B malı karşılığında 20 birimden daha fazla A önerilse, o ülke 

de bu fiyattan ticaret yapmaya çok istekli olacaktır. O halde, Mutlak Üstünlük modeline 

göre birim emek başına üretim miktarlarının farklı olması tarafların karlı dış ticaret 

yapabilmeleri için temel koşuldur. Buna göre, verilen örnek açısından ABD 

Almanya’ya A malı ihraç edip bu ülkeden B malı ithal etmelidir. Böyle bir uluslar arası 

üretim ve ticaret modeli, iki ülkenin de refahının artmasına yardımcı olur (Seyidoğlu, 

2009: 25).   

1.2.2. Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi 

Adam Smith’in açıkladığı ve uzmanlaşma üzerinde durduğu teoriden sonra David 

Ricardo isimli araştırmacı konuyu biraz daha derinlemesine inceleyerek “Mutlak 

Üstünlük Teorisi‟ adını verdiği yeni bir teori geliştirmiştir. Bu teorinin temel özelliği 

ortaya çıktığı dönemin özelliklerini bünyesinde taşımasından kaynaklanmaktadır. 

Ricardo’nun yaşadığı dönemde gıda maddeleri fiyatları yükselmektedir. İngiltere‟nin 

gümrük vergilerini kaldırarak, buğdayı kendisinin üretmesi yerine dışarıdan almayı 

tercih edip, bunun yerine kaynaklarını sanayileşmek için mi kullanmalıdır sorusuna 

cevap aramıştır. Bu amaçla da bölüşüm teorisiyle, gıda maddeleri fiyatlarındaki 

yükselişi ve bunun kara etkisini araştırmıştır (Küçükefe, 2009: 14). Karşılaştırmalı 

üstünlükler teorisiyle, gümrük vergilerinin kaldırılmasının, hububat ithalinin 

serbestleştirilmesinin sadece İngiltere‟nin değil, bütün ülkelerin yararına olacağı 

üzerinde durmaktadır (Küçükefe, 2009: 14).  

Eğer bir ülke bütün malları diğerine göre mutlak olarak daha ucuza üretirse durum 

ne olacaktır sorusunun cevabını, David Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ile 

vermiştir (Massadıkov, 2012: 7) 
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1.2.3. Faktör Donatımı Teorisi 

Ricardo’nun geliştirdiği Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi oldukça büyük bir yankı 

uyandırmış ve uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak uygulamada görülen bazı 

sıkıntılar nedeniyle konunun biraz daha derinleştirilerek ilerletilmesi konusunda yeni 

çalışmalar başlatılmıştır. İsveçli ekonomistlerden Eli Heckscher ve Bertil Ohlin 

yaptıkları uzun süreli çalışmalarının sonunda “Faktör Donanımı Teorisi” adı altında 

Ricardo’nun söylediklerini biraz daha geliştirmişlerdir. Araştırmacılar, ülkelerin sahip 

olduğu karşılaştırmalı üstünlüğün temelinde ülkelerin sahip olduğu üretim faktörlerinin 

yattığını belirtmektedir. Bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi o 

faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir 

demektedirler (Taşar, 2011: 30). 

Eli F. Heckscher, klasik karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin tek üretim faktörlü 

(emek) ve emeğin verimindeki farklılıklardan dolayı ülkelerin birbirleri ile ticaret 

yaptığı temel varsayımlarına karşı, 1919 yılında yayınlanan “Gelir Dağılımı Üzerine Dış 

Ticaretin Etkisi” makalesinde yalnızca emek değil diğer bir üretim faktöründen daha 

bahsetmiştir (Dumlupınar, 2008: 7). Ülkelerin nisbi olarak hangi üretim faktörüne daha 

fazla sahip ise o faktörün yoğun olarak kullanıldığı malların üretimini yapmalı ve 

bunları ihraç etmeli, nisbi olarak daha az miktarda olan faktörü ile üretilebilen malları 

ise ithal etmek yoluna gitmeleri gerektiği ve ülkelerin ancak bu şekilde karşılıklı ticaret 

yapmalarının yararlı olduğunu belirtmiştir (Dumlupınar, 2008: 7).  

1.3. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ 

1.3.1. Nitelikli İşgücü Teorisi 

Donald B. Keesing, endüstriyel olarak gelişmiş olan ülkelerin dış ticaretin Nitelikli 

İşgücü Teorisi’yle açıklanabileceğini ileri sürmüştür.  Bu yaklaşıma göre, nitelikli ve 



 

 

10 

bilgili işgücüyle donatılan ülkeler ürettikleri malların kalitesi ve kantititesi üzerinde 

uzmanlaşıp bu malları ülke dışına satarken, niteliksiz işgücüne sahip olan ülkeler ise 

elbette niteliksiz ve kaliteden ödün verilmiş ürünlerin üretiminde ileri gideceklerdir ( 

Deviren, 2004; 3 ) 

 Faktör Donatımı Teorisi ile Nitelikli İşgücü Teorisi arasındaki benzerlik, dikkat 

çekicidir. İşgücünün eğitilmesi ve fiziki sermayenin yaratılması, tasarrufu gerektirmekte 

ve bu nedenle nitelikli emek yoğun mallarla sermaye yoğun malların genellikle 

birbirinin aynı oldukları gözlenmektedir ( Deviren ,2004: 3). Dolayısıyla, bazı 

iktisatçılar bu iki mal çeşidinin “türetilmiş kaynaklar (man-made 

resources)” kapsamında birleştirilmesini uygun görmektedir. Heckscher-Ohlin 

Teorisinin bu değiştirilmiş haline, Neo-Faktör Donatımı Teorisi adı verilmektedir ( 

Seyidoğlu, 1999: 82). 

1.3.2. Teknoloji Açığı Teorisi 

Teknoloji açığı teorisini ileri süren Posner, benzeri olmayan bir ürün üreten ya da 

yaptığı teknolojik bir yenilikle üretim sürecini ilerleten ülkeler bu sahip oldukları 

üstünlükle ilk üretici ve ilk ihracatçısı olacaklardır. Ancak sahip olunan bu bilgi beyin 

göçü vb. nedenlerle diğer ülkelerin eline geçebilir. Bu bilgiyi edinen ülke, kendinde 

bulunan emek, hammadde gibi üstünlüklerle daha ucuza ürün üretebileceğini ve bu 

sayede de daha önce bu ürünü dış ülkelere satan ülkenin, daha ucuza üretilen bu ürünü 

dış ülkeden temin eder duruma geleceğini söylemiştir. Teknoloji açığı teorisi, uluslar 

arası ticareti sahip olunan teknolojik seviyeye bağlamış ve en iyi teknoloji seviyesine 

sahip ürünlerde üretim yapılarak dış ülkelere satılmasının uygun olduğunu belirtmiştir ( 

Tuncel, 2006: 13).   
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1.3.3. Ürün Dönemleri Teorisi 

R. Vernon 1966 yılında Teknoloji açığı teorisini daha da geliştirerek Ürün Dönemleri 

Teorisi’ni ortaya çıkarmıştır. Vernon ürünlerin üretilmesinin birçok kademeden 

oluştuğunu belirterek, ülkeler arasındaki karşılaştırmalı üstünlüğün bu kademlerden 

geçiş sürecinde başka ülkeye geçtiğini ileri sürmüştür. Bu teoriye göre yeni ürünün 

üretimi ilk aşamada küçük miktarda yapılır. Bir süre sonra üretim geliştirilerek ihraç 

edilmeye de başlar. İlk ihracatın yapıldığı ülkeler denk ekonomik gelişmişlik seviyesine 

sahip ülkelerdir. İlk aşamada gelişmiş ülkelerin tüketimi az gelişmiş ülkelere göre çok 

daha fazladır. Ürünün ileriki zamanlarında gelişmiş ülkelerin tüketimi artmış ve ihracat 

en üst seviyeye gelmiştir. Az gelişmiş ülkelerde ise ithalat bir miktar artmıştır. Ürünün 

artık piyasada yer edinmiş olduğu dönemde gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler benzer 

ürünleri daha düşük maliyetle üretmeye başlar. Bu aşamadan itibaren ürünü ilk üreten 

ülke ürünü ithal eder konuma gelir ( Yergin, 2011: 35)  

1.3.4. Tercihlerde Benzerlik Teorisi 

Tercihlerde Benzerlik Teorisi, 1961 yılında Steffan B. Linder tarafından ileri 

sürülmüştür. Teori ürünlerin ticaretindeki maliyet payının çok da fazla olmadığını, daha 

çok ülkelerarasındaki benzer taleplerle ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu teoriye göre 

üreticiler halkın yoğun olarak talep ettiği ürünleri imal ederler. Üretim yapıldıkça bu 

alanda uzmanlaşılır böylelikle üretilen ürünler benzer ekonomik seviyeye sahip ve 

benzer talepleri olan ülkelere ürünleri ihraç eder. Talepleri benzer olmayan az 

miktardaki talep ise talepleri kendine benzeyen diğer ülkelerden ithalat yapar. 

Böylelikle bu teoriye göre, sanayi ürünlerinin uluslar arası ticareti çoğunlukla benzer 

talebe sahip ülkeler arasında gerçekleşecektir ( Kebapçı, 2011: 63).   
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1.3.5. Ölçek Ekonomileri Teorisi 

Faktör Donatımı Teorisi, her iki malın iki ülkede de ölçeğe göre sabit getiri 

koşulları altında üretildiğini varsaymaktadır. Dolayısıyla; söz konusu teori iki ülke 

herbir yönüyle birbirine benzer olduğunda ölçeğe göre artan getirilere dayalı ticaretin 

ortaya çıkmasını açıklayamamaktadır ( Deviren, 2004: 8). 

Ölçek Ekonomileri Teorisi’ne göre; büyük bir iç pazara sahip ülkeler, ölçek 

ekonomilerinden yararlanarak ürünlerin üretilmesinde azalan maliyetler etkisinden 

yararlanabilmektedir. Böylelikle bu ülkeler, ölçek ekonomilerinin etkili olduğu ürünleri 

üreterek bu malları ihraç edecek ölçek ekonomisine sahip olmadığı ürünlerde ise üretim 

yapmayıp bu ürünleri ithal edecektir. Bu sayede ülkeler ölçek ekonomilerinden 

faydalanarak ürünleri daha ucuza üreterek birkaç ürünün üretiminde uzmanlaşmakta ve 

her türlü ürünü tüketebilmek için aralarında ticaret yapacaklardır (Civelek, 2009: 22).  

1.3.6. Monopolcü Rekabet Teorisi 

1933 yılında Edward H. Chamberlin tarafından geliştirilen Monopolcü Rekabet 

Teorisi’ni dış ticarete uygulamışlardır. Monopolcü Rekabet Teorisi, analizinde gerçekçi 

varsayımlar kullanmaktadır ( Deviren, 2004: 9 ). Bu nedenle; ölçeğe göre artan getiriler, 

monopolcü rekabet piyasaları ve ürün farklılaştırması önem kazanmakta ve teknolojik 

değişmeler göz önüne alınmaktadır. Üretim faktörlerinin, ülkeler arasında mobil 

oldukları varsayılmakta ve taşıma giderleri, analize dahil edilmektedir. Uluslararası 

fiyatın belirleyicisi, monopolcü rekabet piyasalarında faaliyet gösteren firmalar 

olmaktadır. Ülkeler, endüstri-içi ticaret nedeniyle bir malın hem ihracatçısı hem 

ithalatçısı oldukları için karşılaştırmalı üstünlüklere göre uzmanlaşmaya 

gidememektedirler ( Deviren, 2004: 10 ). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK DIŞ TİCARETİ VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET DURUMU 

 

 

2.1.. TÜRK DIŞ TİCARET POLİTİKASI 

Dış ticaret devletlerin ve hükümetlerin içi dinamiklerinin korunması ve 

devamlılıklarının sağlanması açısından özel olarak önem verdikleri bir konudur. Bu 

nedenle sürekli olarak gündemde tutarlar ve her zaman için mevcut dengelerin 

korunması açısından gerekli gördükleri anda müdahale etmekten çekinmezler. 

Müdahale ya doğrudan ya da dolaylı olarak iki farklı şekilde olmaktadır. Doğrudan dış 

ticarete müdahale, gümrük tarifeleri ve kotalar gibi dış ticaret politikasının araçlarının 

kullanılması ile olurken, herhangi bir amaçla dış ticareti etkilemeye yönelik kararlar 

alarak işlevini yürütür (Seyidoğlu, 2003:117). Bu bir anlamda dolaylı olarak 
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müdahaledir. Hükümetlerin cari açığı azaltmak için alacakları her türlü önlem dış 

ticareti doğrudan etkileyecektir.  

Ülkelerin dış ticaret ile ilgili kararları alırken ekonomik kalkınma üzerine etkileri 

başarının temel göstergeleri olarak karşımıza çıkar. Dış ticaret milli gelirin hacmini, 

istihdamını ve fiyat seviyesini, sanayileşme yapısını ve gelir dağılımını yakından 

ilgilendirmektedir. Ancak şu asla unutulmamalıdır ki bizim gibi gelişmekte olan 

ülkelerin dış ticaretleri gelişmiş ülkelerin yönlendirmelerinden ve almış oldukları 

kararlardan doğrudan etkilenmektedir. Aslına bakılırsa gelişmiş ülkeler parayı 

yönettikleri için özellikle dış ticarette zaman zaman bazı dalgalanmalara sebep 

olabilmektedirler. Ancak hiç bir zaman onların kontrolünden çıkmamaktadır. İthalat ve 

ihracat düzenlemeleri her zaman için onların istedikleri gibi olmaktadır. Elbette bu 

düzenlemeler içerisinde ülkemiz de gerekli düzenlemeleri yaparak sisteme uymaya ve 

dış ticaretini sürdürülebilir bir niteliğe kavuşturmaya çalışmaktadır. Hükümetler 

tarafından gümrük tarifeleri, kotalar, ithalat kısıtlamaları ve ihracat teşvikleri gibi 

müdahaleler aslında genel olarak uluslar arası dış ticaretteki değişimlerin etkileri olarak 

değerlendirilebilir.  

Genel anlamda bir tanım yapacak olursak dış ticaret bir ülkedeki, kamu 

kuruluşlarının, özel kişi ve kuruluşların diğer ülkelerle yaptıkları mal ve hizmet alım ve 

satımlarını kapsayan tüm politikalara dış ticaret politikası olarak ifade edilebilir (Arda, 

2002: 94). Ülkeler iç ekonomi politikaları ile dış ekonomi politikalarını dengelemek için 

uğraşırlar. Eğer denge sağlanırsa başarıya ulaşılmış sayılır. Ancak ulaşılamazsa ciddi 

anlamda ekonomik sıkıntılar baş gösterebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıcak 

para (kontrol edilemeyen para) girişi yoksa sözü edilen değişimler o ülkelerin ekonomik 

yapılarını derinden etkileyebilecek güce sahip olmaktadır. Zaten gelişmiş ülkeler dış 
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ticaret yapılarındaki gücü zaman zaman bir silah olarak kullanabilmektedirler. 

Hükümetler gümrük tarifeleri ve kotaların konulması ile toplam talebi yabancı 

mallardan yerli mallara kaydırılarak, ülkenin içinde bulunduğu eksik istihdamı 

düşürmeye çalışırlar. Fakat diğer ülkenin ihracatı azalacağından, o ülkenin ödemeler 

bilânçosunu olumsuz yönde etkiler. Ülkede bazı malların arzı azalıp fiyatlar artarak, 

enflasyona yol açmış olabilir. Bu durumda hükümet arzı daralan malların ithalini 

kolaylaştırarak arz kıtlıklarının giderilmeye çalışır. Buna başarılı olduğu ölçüde 

dengeleri korumayı başarır (Yılanlıoğlu, 2008: 3). Ancak başarısız olması durumunda 

ise ülke içindeki ekonomik yapı ve ekonomik dengeler alt üst olur.  

Dış ticaret bir ülkenin ithalat ve ihracat hareketlerinin toplamını ifade eden ve bir 

ülkenin ödemeler bilançosu içinde en önemli kalemi oluşturmaktadır. Dış ticaret, 

bağımsız ülkeler arasında yapılan emek, sermaye ve teknoloji alışverişi gibi faaliyetleri 

de içermektedir. Ülke sınırları içerisindeki mal ve hizmet değişimini iç ticaret olarak  

tanımlarsak, dış ticaret ve iç ticaret arasındaki farklar şöyle sıralanmaktadır (Alkin, 

1990: 21); Ülkeler arasındaki üretim maliyet farklılıkları ticareti etkiler ve bir ülkede 

ucuza üretilen malı diğer bir ülke daha pahalıya üretebilir. Ülke içinde üretilen mallarda 

fazla maliyet farkı olmaz.Dış ticaretin bir başka ayırt edici özelliği, farklı para birimi ve 

para sistemlerinin varlığıdır. Bu yüzden dış ticaret iç ticarete göre çok daha farklı 

koşullarda ve işlemler sonucu gerçekleşir. 

Yerli üretimin yetersizliği özellikle tarım ürünleri için söz konusudur. Çünkü bu 

ürünler genellikle toprak ve iklim koşulları yönünden belli koşulları gerektirir. 

Dolayısıyla bunlara sahip olmayan ilgili malları üretemez ve bunları ancak söz konusu 

faktörlere zengin ülkelerden ithal etmek zorunda kalırlar. Aynı durum madenler için de 

geçerlidir. Bazı ülkelerse gerekli teknoloji veya yetişkin iş gücüne sahip olmamakta, bu 
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yüzden sanayi ürünleri konusunda diğer ülkelere bağımlı olmaktadır. Bu nedenle ülkeler 

fiyat ve kalite gibi faktörlere bağlı olmaksızın, üretemedikleri ürünleri o alanda yeterli 

olan ülkelerden ithal etmek durumundadır (Seyidoğlu, 2001; 23). Ülkelerin dış ticaret 

yapmalarının bir başka nedeni aynı endüstriler içinde faaliyet gösterseler de farklı 

üreticiler tarafından üretilen mallar arasındaki görünüş, kullanış ve yapılış bakımından 

farklılıklar olmasıdır. Ayrıca uluslararası zevk, gelir farklılıkları da ticarette önemli yer 

tutar. Dış ticarette bir önemli nokta da, malların çeşitli ülkelerce üretilmesine rağmen 

kalitelerindeki farklılıktır. Tüketicilerin bu türdeş nitelikteki ürünler açısından hangi 

ülkenin malını tercih edecekleri, bunların fiyatlarına bağlıdır (Seyidoğlu, 2001; 24). 

Ekonomide istikrar denilince, fiyat istikrarı ve tam istihdamın gerçekleştirilmesi 

akla gelmelidir. Bu nedenle hükümetler her iki politikayı uyumlu bir biçimde 

uygulamaya çalışırlar. Gelişmekte olan ülkeler de iktisadi kalkınma ekonomik 

politikasının temelini oluştururken; bu ülkeler, dış ticarete yoğun bir şekilde 

müdahalede bulunurlar (Yılanlıoğlu, 2008: 2).  

Bir ekonomide tam istihdamın sağlanması için fiyat istikrarı, adil gelir dağımı 

büyüme gibi genel ekonomi politikasının amaçları vardır (Karluk, 2002: 161). 

Hükümetin dış ticaret ilişkilerine müdahalede bulunulması ve dış ticareti 

yönlendirebilmesi için bazı nedenler mevcuttur. Ödemeler bilançosunun uzun süre açık 

vermesi sakıncalıdır (Bayraktar, 2007:5). Ödemeler bilançosundaki dengesizlikler 

ulusal ekonomi üzerinde bazı olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. Bu da dış ticaret 

müdahale etmenin en temel belirleyicisi ve gerekçesidir.  
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2.2. TÜRK DIŞ TİCARETİNİN TARİHSEL DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ 

2.2.1. Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Türk Dış Ticareti 

19. Yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun dış ticaret hacmi, toplam 

üretiminin %1-2’sini aşmıyordu. Devletin Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri ile olan 

ticareti, Batı Avrupa ile olan ticaretinden daha fazla önem taşımaktaydı. Ancak bu 

durum Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen sürede hızla değişmiş ve Osmanlı’nın 

sanayileşmiş Batı ve Orta Avrupa ülkeleriyle olan ekonomik ilişkileri güçlenmiş, ihracat 

ve ithalat miktarlarında bir artış meydana gelmişti. Bu artışın özellikle ulaşım alt 

yapısında görülen yeniliklerin payının büyük olduğu görülür. Yeni yapılan demiryolları 

sayesinde özellikle limanlardan uzak bölgelerin ulaştırma maliyetleri düşmüş, bu 

bölgelerin pazarlarının ve hammaddelerinin Osmanlı limanlarına ve özellikle de Avrupa 

limanlarına erişimi sağlanmıştır (Özcan, 2013; 2).  

Osmanlı devleti bu dönemde sadece gıda maddesi satışı yapabilmiştir.  Birinci 

Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti, toplam üretiminin %10’undan fazlasını ihraç 

edecek potansiyele ulaşmıştı (Özcan, 2013; 2). 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı 

Devleti’nin temel ihraç mallarını başta el dokusu halı ve kilimler olmak üzere, tütün, 

üzüm, incir, ham ipek, tiftik, afyon, meşe palamudu, fındık, pamuk ve zeytinyağı gibi 

tarımsal ürünler oluşturmaktaydı. İthalatın yarıdan fazlası mamul mallardan, özellikle 

de pamuklu ve yünlü tekstil ürünlerinden oluşuyordu. Bunların yanı sıra Osmanlı 

Devleti demiryolu malzemesi, silah ve cephane, çeşitli makineler, gıda maddeleri ve 

diğer mamul malları da ithal etmekteydi (Özcan, 2013; 2). Özellikle bu dönemde ithalat 

yapılan ürünlerdeki çeşitliliğin fazla olduğu ancak ihraç edilen ürünlerde ise ciddi bir 

çeşitliliğin olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli nedenin devletin teknoloji üretime 

yönelik çalışmalarının yetersizliğinden kaynaklandığı söylenebilir.  
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Osmanlı devleti zamanında yapılan ihracat, ithalat miktarları ile dış ticaret dengesi 

ve İhracatın ithalatı karşılama %’si Tablo 2.2.1.1.’de gösterilmektedir. Tablo  

incelendiğinde devletin genel olarak ithalat yapan bir ülke konumunda olduğu anlaşılır. 

Ortama değerler bakımından değerlendirildiğinde ise ihracatın ithalatı karşılama 

oranının %50 civarında olduğu görülmektedir. Bu oran aslında oldukça büyük bir 

orandır. Ama o dönemden günümüze doğru gelişmeler incelendiğinde dış ticaret 

açığının ve ihracatın ithalatı karşılama oranlarının dönemsel olarak değişmeler gösterse 

de uzun yıllar bakımından ciddi bir değişimin olmadığı ve %35-50 aralığında değiştiği 

görülür. Buradan da alınan tedbirlerin ve uygulanan karaların dış ticaret dengesi ciddi 

sağlayacak ciddi bir iş yapmadıkları anlaşılır.   

 

Tablo 2.2.1.1. Osmanlı Devletinde dış ticaret durumu (1878-1913) 

Yıllar    İhracat İthalat   Dış ticaret 

dengesi 

İhracatın ithalatı 

karşılama %’si 

1878 8394 20009 -11615 41,9 

1880 8497 17847 -9350 47,6 

1890 12836 22914 -10078 56,0 

1900 14905 23842 -8937 62,5 

1910 22080 42556 -20476 51,8 

1913 21600 41842 -20242 51,6 

Kaynak: Pamuk, 2003: 18. 

Dış ticaretin mal gruplarına göre tasnifine bakıldığında ise Osmanlı İmparatorluğu 

XX. yüzyıl başlarında artık gıda maddeleri ve diğer hammaddeleri ihraç eden buna 

karşılık, mamul mallar ve gıda maddeleri ithal eden bir ülke durumuna geldiği 

görülmektedir (Tablo 2.2.1.2.). Gıda maddeleri ihracatı toplam ihracat içerisindeki payı 

%33-35 aralığında değiştiği görülür. İthalat durumu incelendiğinde ise yine gıda 

maddelerinin büyük bir yer tutması dikkat çekicidir (Tablo 2.2.1.3). Bunun yanı sıra 
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Pamuklu, yünlü, ipekli dokuma ve giyim eşyası ithalatının da Toplam ithalat içindeki 

payı (%)36-38aralığında yer aldığı görülmektedir. Genel anlamda değerlendirildiğinde 

Osmanlı Devletinin ithal ve ihraç ettiği mallar ve ürünlerin genel olarak birbirine çok 

benzer özellikle gösterdiği görülmektedir.  

Tablo 2.2.1.2. Mal gruplarına göre Osmanlı ihracatının bileşimi (1911-1913) 

Mal grupları Toplam ihracat içindeki payı (%) 

Gıda maddeleri 33-35 

Hammaddeler 56-58 

Tüm birincil ürünler (gıda+hammaddeler) 89-93 

Yarı mamul mallar (işlenmiş deri vb.) 2-3 

Mamul mallar (büyük çoğunluğu ile yünlü, halı vb. 6-7 

Kaynak: Pamuk, 2003: 36. 

 

Tablo 2.2.1.3. Mal gruplarına göre Osmanlı ithalatının bileşimi (1911-1913) 

Mal grupları Toplam ithalat içindeki payı (%) 

Gıda maddeleri (hububat, kahve, çay, şeker vb.) 31-38 

Hammaddeler ve ara malları (kömür, petrol, boya vb.) 6-10 

Her tür iplik (çoğunluğu pamuk) 4 

Pamuklu, yünlü, ipekli dokuma ve giyim eşyası 36-38 

Yatırım malları (yarısı demiryolu inşaat malz. ) 8’in altında 

Diğer mamul mallar 8-10 

Kaynak: Pamuk, 2003: 36. 
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2.2.2. 1920’li Yıllar ve Türk Dış Ticareti 

Osmanlı devletinin birinci dünya savaşından sonra dağılmasıyla birlikte yeni 

arayışlar başlamış ve Türkler milli bir mücadele verilerek yeni bir devlet kurmuşlardır. 

Bu devlet yeni olduğu için kurumsallaşma konusunda yetersizlikleri bulunmaktaydı. 

Osmanlı Devleti gibi büyük bir mirasın devamıydı belki ama kurulan devlet bir 

imparatorluk değil bir cumhuriyetti. 22 milyon metrekarelik ve çok milletli bir yapıdan 

780 bin metrekarelik milli bir devlet dönüşmüştü. Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında 

tam bir milli yapının kurulması ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla göçler 

yaşanmıştır. Bunların en etkileyicisi de elinde sermayeyi tutan ermeni ve Rumların 

ülkeyi terk etmeleri ile Türkiye’nin elinde ciddi bir kaynağın kalmamasıdır.  

Yeni hükümet daha cumhuriyeti ilan etmeden önce liberal bir ekonomi modelini 

benimseyeceğini, I. Türk İktisat Kongresi’nde bütün dünyaya ilan etmişti 

(Tokgöz,1999: 34). Bunun sonucu olarak ekonomik dengeleri kurma ve geliştirme 

gayretlerine adeta sıfırdan başlamak zorunda kalınmıştır. Sıfırdan başlamak zorundaki 

devletin ve halen daha savaş tehditleri almakta olan bir devletin ekonomik olarak 

alacağı kararlar zor ve sancılı olacaktır. Nitekim 1925’te sanayi yatırımı yapmak 

isteyenlere kredi açmak için kurulan Sanayi Maadin Bankası, 1927 yılında kanunlaşan 

Sanayi Teşvik Yasası’yla özel sektöre büyük olanaklar sağlamaktaydı (Kazgan, 2004: 

56). Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren mamul maddelerin büyük çoğunluğu ithalat 

yoluyla karşılanırken yapılan ihracatın neredeyse tamamı tarımsal ürünlerden 

oluşmaktaydı. Bu durum ülkede cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren dış ticaret 

dengesinin ithalat lehine bozularak açık vermesine neden olmuştur. Nitekim 1923 

yılında 36 082 000 dolar açık veren dış ticaret, 1924 yılında bir düşme eğilimine girdiye 

de 1925 yılından itibaren artan bir oranda yeniden yükselme trendine girmiştir. Bu ise 
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ekonomik yapıda iyileşmenin bir göstergesi olarak değerlendirilmiş ve moral kaynağı 

olmuştur.  

Ancak cumhuriyeti kuran insanlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmışlar 

ve ilk yıllarda ekonomik  olarak kimlik arayışına girmişlerdir. Hangi ekonomik yapının 

Türk toplumu için iyi olacağı arayışları başlamıştır. “Muasır medeniyet seviyesine 

ulaşmak” amacıyla yola çıkılmış ve 1923 yılında İzmir’de yapılan iktisat kongresi ile 

özel sektör, iktisadi kalkınmayı gerçekleştirecek başlıca unsur olarak görülmüş ve bu 

doğrultuda, ekonomik yatırımlarda bulunması için teşvik edilmiştir. 1923’de Bu 

kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye İş Bankası, cumhuriyet döneminin ilk 

ulusal bankası olarak 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur.  

1927 yılında “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarılarak sanayi üretimi belli 

muafiyetlerle teşvik edilmiştir. Bir yandan tarımsal makine, araç ve gereçleri 

ithalatında gümrük muafiyeti sağlanmış, öte yandan yerli üretim ve sanayii 

korumak amacı ile özellikle iplik ve kumaş, şeker, un ve diğer gıda maddeleri, deri 

ve ağaç mamulleri ve çimento gibi maddelerin ithalatı yüklü gümrük vergileri ile 

kısıtlanmıştır (Özcan, 2013; 2-3). Lozan Antlaşması 1916 tarihli Osmanlı gümrük 

tarifelerini 1929 yılına kadar aynen korumayı şart koşmaktaydı. Bu nedenle, 

Türkiye 1929 yılına gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun düşük 

oranlardaki gümrük tarifelerini yükseltme hakkından yoksun bırakılmıştır. 1929 

yılında bu antlaşmanın bağlayıcılığı kalmamış ve yeni bir gümrük kanunu 

yürürlüğe konularak yaklaşık %15 oranında olan gümrük vergisi üç katına 

çıkarılmıştır 1929 dünya buhranı Türkiye’nin devletçiliğe doğru yönelmesinde 

önemli bir etken olmuştur (Özcan, 2013; 2-3). 
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2.2.3. 1930-1950’li Yıllar ve Türk Dış Ticareti 

1929 yılındaki dünya genelinde yaşanan sıkıntılardan doğrudan etkilenen genç 

Cumhuriyetin yöneticileri 1930’lu yıllara gelindiğinde biraz daha tecrübe kazanılmış ve 

dünya gerçeklerini daha iyi anlayan bir tecrübe kazandıkları anlaşılmaktadır. İlk dönemi 

kimlik bulma dönemi olarak tanımlarsak bu dönemi ustalaşmaya ve dünya gerçeklerine 

göre hareket etme dönemi olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan bakıldığında bu dönem 

ülke dış ticaretinin şekillendirilmesinde temel dönemlerden birisi ve en önemlisi olarak 

değerlendirilebilir. 

Özcan (1998)’in belirttiğine göre1930 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanunu kabul edilmiş ve 3 Ekim 1931’de Merkez Bankası kurulmuştur. Ayrıca 1930 

yılında “1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu”, “Menkul Kıymetler ve 

Kambiyo Borsası Kanunu”, “Takas Komisyonları Teşkiline Dair Kanun” ve “Türkiye 

Kambiyo Kontrol Rejimi” uygulamaya konulmuştur. 1932’de sanayiye kredi sağlamak 

üzere, Sanayi Kredi Bankası, kamu ve özel sektör projelerini inceleyip değerlendirecek 

Devlet Sanayi Ofisi ve 1933 yılında Sümerbank kurulmuştur. 1933’e kadar süren 

dönemde, devlet, daha çok sosyal kalkınma ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmuş, 

sanayi yatırımlarına hemen hemen hiç girmemiştir. Bu dönemin en önemli olayı ilk 

“Beş Yıllık Sanayi Planı”nın yürürlüğe konmasıdır. Mayıs 1934’te yürürlüğe konmuş 

olan bu planın amacı; hammaddeleri yurt içinden sağlanması mümkün olan sanayi 

kollarını devletçe kurmaktı. Bu sanayi kolları başlıca beş grupta toplanıyordu: Dokuma 

sanayi, maden sanayi, selüloz sanayi, seramik sanayi, kimya sanayi. Birinci Beş Yıllık 

Sanayi Planı döneminde büyük kısmı yabancıların elinde olan demiryolları, tramvay, 

Tünel Şirketi, Zonguldak Kömür şirketi, İzmir telefon şirketi millileştirilmiş ve 

kamulaştırılmış, ayrıca toprak reformu yapılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında devletin 
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ekonomideki hâkimiyeti artmış ve dış ticaret rejimi daha katı bir şekle dönüşmüştür. 

Savaş sonrasında ithal talepleri artarken enflasyonun etkisiyle pahalılaşan ihracatı 

sürdürmek güçleşmiş ve 7 Eylül 1946 yılında Türk Lirası %53.6 oranında devalüe 

edilerek 1 ABD Doları 2.8 TL’ye yükseltilmiştir. 

Akçay (2002)’nin belirttiğine göre, bu dönemde sanayinin ortalama büyüme hızı 

yüzde 14.8 (1938 fiyatları ile) olarak gerçekleşirken, ithalat önemli ölçüde gerilemiş ve 

1932 yılında dış ticaret fazlası verilmiştir (Bulutay ve ark.,1974). Bu, bir yandan ithal 

ikameci sürecin başladığını gösterirken, diğer yandan 1929 Dünya Burhan’ının yol 

açtığı durgunluğun yarattığı daralma ile açıklanabilir. Bununla birlikte, sanayideki 

büyüme hızı ile üretimin yapısındaki değişme aynı gelişmeyi göstermemiş, sanayileşme, 

ithal edilen ürünlerin küçük değişikliklerle montajı suretiyle tekelci fiyatlardan piyasaya 

arz edilmesi şeklini almıştır. Girişimciler, bazı siyasetçilerin de paylaşıma katıldığı bu 

süreçten aşırı kârlar elde etmişlerdir. Türkiye’nin önemli ihraç ürünleri ve doğal 

kaynakları bulunmadığı burada hatırlanmalıdır. Bir ihraç ürünü olan buğday fiyatlarının 

dünya bunalımı nedeniyle hızla düşmesi, tarım kesiminin borç batağına saplanmasına 

yol açmıştır. İç ticaret hadleri tarım kesimi aleyhine değişirken sanayi kesimi hızla 

zenginleşmiş, toplumun önemli bir kesimi hızla yoksullaşmış, ekonomik çöküntü içine 

girmiştir (Ölçen 1982, 133-149; Zarakolu 1982, 89-102). Türkiye 1930’lu yıllarda 

planlama yöntemini kendine uygun şekilde geliştirerek, daha önce başlatılan ulaştırma 

programıyla da bütünleştirmek suretiyle, ilk uygulayan ülkelerden biri olmuştur. 1934 

yılında uygulaması başlayan ilk Beş Yıllık Sanayi Planının hedefleri 1938 yılı itibariyle 

büyük ölçüde tutturulmuştur (Ölçen 1982, 133-149). 

Savaş sonrası uluslararası dengenin serbestçe oluşan iktisadi ilişkiler yardımı ile daha 

çabuk kurulabileceğinden hareket eden Batılı ülkelerin bu tezine Türkiye de ayak 
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uydurmuştur. Nitekim 7 Eylül 1946’da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin ilk kur 

ayarlaması(devalüasyon) kararı, bir istikrar programından çok, savaş sonrası döneme ve 

yeni ekonomi politikalarına uyum sağlamaya, ithalatı kısmaya ve ihracatı arttırmaya 

yönelik önlemleri kapsamıştır. Bu dönemde Milli Korunma Kanunu’nun uygulaması 

hafifleştirilmiş, bazı yetkiler daraltılarak Kanunun yürürlükte olup olmadığı hissedilmez 

hale getirilmiştir (Kardağlı , 2007; 4). 1940’lı yıllara bakıldığında genel olarak ikinci 

dünya savaşının baskısı altında geçene yıllar olarak değerlendirilebilir. Türkiye, II. 

Dünya Savasına katılmamasına karsın, elde etmiş olduğu gelirlerin ve kaynakların 

büyük bir kısmını askeri harcamalara ayırmıştır. Özellikle 1930-39 döneminde devlet 

eliyle sanayileşme sürecinde alınan önemli mesafeye karsın, özel kesimin 1940’lara 

gelindiğinde yeterli sermaye birikimine ulaşamaması nedeniyle ve kamu kaynaklarının 

da savaş harcamalarına ayrılması sonucu duraksamıştır (Eşiyok, 2006; 10). Ancak, 

gerek savaş koşullarını getirdiği kısıtlamalar ve gerekse de korumacı dış ticaret 

politikaları neticesinde ortaya çıkan kıtlık rantları sonucu özel kesimde, özellikle de dış 

ticaretle uğrasan ticaret kesiminde önemli sermaye birikimi gerçekleşmiştir. Ancak bu 

birikim, henüz büyük ölçekli üretken yatırımlara yönelecek çapta olamamıştır (Eşiyok, 

2006; 10). 1940-1945 dönemine ilişkin bazı ekonomik parametreler incelendiğinde 

savaş ekonomisinin ülke ekonomisinde yarattığı sıkıntı daha iyi anlaşılmaktadır. 1940-

1945 yıllarını kapsayan ve ikinci dünya savaşının yaşanmış olduğu dönem boyunca 

ulusal gelirin yıllık ortalama % 6,6 oranında küçüldüğü görülmektedir. Ancak 1946 

yılından sonra yıllardır sürdürülen kapalı ekonomik yapı kırılarak dışa dönük bir yapı 

kazanmaya başlamıştır. Ancak bu dönemde ithalat artmış ve ödemeler dengesi açık 

vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak ta dışarıdan borç alma gündeme gelmiştir.  
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2.2.4. 1950-1980 Yılları  ve Türk Dış Ticareti 

İkinci Dünya savaşının etkilerini daha yeni atlatmış olan dünya ve özellikle de 

Avrupa ile birlikte Türkiye içinde bulundukları olumsuzlukları nasıl olumluya 

çevirebiliriz telaşına düşmüşlerdir. Bunun için Bretton-Woods konferansı 

düzenlenmiştir. Bu konferansta konferansında dünya ticareti ve dünya ekonomisi 

üzerinde durulmuş ve ortaya çıkan sonuçlar Türkiye’nin dış ticaret yapısında önemli 

değişiklikler yaratmıştır (Varol , 2003; 9-11). 1930'lu yılların sınırlandırıcı müdahaleleri 

dünya ticaretini büyük çapta daraltmıştır. Katlı kurlar, bloke hesaplar, iki yanlı ticaret 

anlaşmaları ve döviz kontrolü gibi müdahaleler yürürlükteydi. Kurulacak sistem, çok 

yönlü ticaret gelişmesini sağlamalıydı. Bunun için de istikrarlı döviz kurları ve paralar 

arasında serbest konvertibilite gerekiyordu. Yapılan bu konferans sonrasında, ortaya 

çıkacak modelin altın standardının avantajlarına sahip olacağı, esneksizlik de 

göstermeyeceği düşünülmüştür. Bunun içinde yönlendirici ve karar verici niteliklere 

sahip olması düşünülen Ulusalararası Para Fonu (IMF-International Money Foundation) 

adı ile bir kurum oluşturulması karara varılmıştır (www.imf.org.tr). 

1949 yılında yeni bir Gümrük Kanunu ortaya konmuştur. Savaş sonrası egemen olan 

dünya ticaretini geliştirme anlayışını Türkiye de benimsemiştir. Bu bağlamda kurulan 

Dünya Bankası,Uluslararası Para Fonu, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü bir 

kuruluşlara taraf olmuştur. Taraf olunmasıyla birlikte özellikle 1950-1960 yılları 

arasında dış ticaret açığının ciddi anlamda arttığı görülmüştür. Özellikle ithalatın 

kontrolsüz bir şekilde artması düşündürücüdür. Çünkü elde mevcut olan çok az sayıdaki 

birikim de ithalat yolu ile dışarıya verilmiş ve elde ciddi bir birikim kalmadığından 

dışarıdan borç alma durumuna gelinmiştir. Bu dönemde Türkiye sanayileşme ve 

kalkınma için yüzünü batı toplumlara dönmesinin dış ticarete yansıması bu dönemde net 
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bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yapılan ithalat ve ihracatta büyük pay Avrupa ülkeleri ile 

ortaya konmuştur. Bu ülkeler içerisinde Almanya önemli bir yer tutmakta idi (Kıyak, 

2005; 2). 

1953-54 yıllarından itibaren ekonomik yapıda gerçekleştirilen değişiklikler, 

ekonomik konularda devlet müdahalesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. 1950’den 

beri takip edilen ekonomik politikanın Türkiye’nin zaten kıt olan döviz rezervlerini kısa 

sürede eritmesi nedeniyle gerek ülke içinde, gerek uluslararası alanda sıkıntılar 

yaşanmış ve 1958’de yeni bir devalüasyon yapılmıştır. 1958 yılındaki devalüasyonu 

takiben alınan istikrar tedbirleri, liberal politikanın tamamen ortadan kalktığını 

göstermiştir (Özcan, 1988; 3-4). Öte yandan 1959’da Türkiye, Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’yla ortaklık anlaşması imzalamak için başvuruda bulunmuştur. 

 Türkiye 1929 yılında başlamış olduğu atılım süreci içerisinde önceleri dünyadaki 

yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletlerindeki 1929 krizinin de etkisiyle ciddi bir 

gelişme gözlenmemiştir. Dünyadaki ekonomik yapı maalesef buna izin vermemiştir. 

1930’lardan itibaren başlayan ivme ile bazı şeyler yapılmaya çalışılsa da, özellikle 

1939-1945 yılları arasında yaşanan ikinci dünya savaşının etkisi ile ve daha sonra da 

ülke içerisindeki huzursuzluklar nedeni ile ciddi anlamda atılımlar yapılamamıştır. 

Yapılanlarda genellikle yetersiz kalmış ya da doğmadan ölmüştür. Bu nedenle 1980’lere 

kadar içe kapalı, ithal ikameci bir sanayileşme politikası izlenmiştir. Bu içe kapalı 

politika ilk dönemlerde basarı ile uygulanmış ve tüketim mallarında ithal ikamesi 

sağlanmış, ancak 1970’li yıllarda ekonomi iç ve dış şoklarla sarsılınca ithalat hızla 

artma trendine girmiş, dış ticaret ve cari işlemler açığı yükselmeye başlamıştır. (Şimşek, 

2010: 13) Halen daha ülkenin ciddi sorunları arasında ilk sırayı ana cari açık konusunun 

ülke için gündeme gelmiş ve o yıllardan itibaren hiç ülke gündeminden düşmemiştir. 
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Ülke ekonomisindeki sağlam olmayan yapının ve kırılganlığın yüksek olması yapısal 

olarak AB ile gerek entegrasyonu ve gerekse de ülke içerisindeki sanayi dallarında 

dengeli bir gelişme olmasını ve gerekli yapısal dengenin sağlanmasını engellemiştir. 

Ayrıca, mevcut üretim kapasitesinin çalışabilmesi için ara ve yatırım malı gereksinimin 

karşılanması zorunluluğu ortaya çıkarmıştır. (Şimşek, 2010: 13) 

 İhracatımız genel olarak bakıldığında her zaman ithalatın altında yer almıştır. 

ihracatımızın geri kalmışlığının nedenleri arasında öncelikle hükümetlerce kabul 

edilmiş olan sanayileşme stratejisini ve bu stratejiyi yanlış algılamalarından 

kaynaklanmaktadır. İthal ikamesi olarak ifade edilen kavramla Türk sanayileşme 

stratejisinin önceliği, büyük miktarlarda ithali gerekli olan tüketim maddelerinin (şeker, 

dokuma vb.) ülke içinde üretilmesine dayandırılmıştı. Diğer taraftan sanayi malları 

üretimine yönelik malların ihracatı genellikle öngörülmemiş, ihracata yönelik üretim 

yapacak fabrikaların kurulmamasının yanında üretiminin ülke ihtiyacını aşan kısmını 

ihraç edecek sanayiye dahi gerekli önem verilmemiştir (Demirbaş, 2003: 235). Elbette 

bunun sonucunda kapasite kullanım oranları iç talebi aşmayacak seviyelerde 

ayarlanmıştır. Ayrıca resmi döviz fiyatlarının daima yabancı paraların serbest 

piyasalardaki değerlerinin altında tespit edilmesi de ülke ihracatının azalmasına buna 

karşın ithalatın artmasına neden olmuştur (Demirbaş, 2003: 235).  

2.2.5. Türkiye’de 1980 Sonrası Dönem 

24 Ocak kararları olarak tarihe geçen kararlar aslında hükümetler tarafından 

hazırlanan istikrar paketlerinden birisidir. Ancak bunu diğerlerinden ayıran teme özellik 

alışılagelmiş istikrar paketlerinden bazı farklılıklar içermesidir. Belirtilen tarihe kadar 

yapılan istikrar paketleri genel olarak hazırlandıkları döneleri kapsayan ve kısa dönemi 

içerisinde alana kısa vadeli programlardı. Alınması gereken tedbirler arasında 
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sanayileşme ve dış ticaret politikasında devletin köklü değişiler yapmasını 

hedeflemiyordu. Sadece içinde bulundukları sıkıntıları kısa sürede atlatabilmek içim bir 

dizi kısa vadeli tedbirler alıyorlardı. Ekonomik gidişte bir rahatlama olur olmaz veya 

programın uygulaması bir engelle karşılaşınca tedbirlerin uygulaması gevşetiliyordu 

(Şahin, 2009: 189). 

Ancak 24 Ocak 1980 İstikrar Programı olarak ifade edilen ve Türk ekonomi 

tarihinde önemli bir yeri olan istikrar paketinde kısa vadeli amaçlarla beraber ekonomi 

politikasında değişim hedefleyen uygulamalarda bulunmaktaydı. Bu programla 

ekonominin geleneksel sanayileşme ve dış ticaret stratejisinde ve kurumsal yapısında 

değişikliklerin olması için hızlı bir şekilde alt yapının oluşturulması isteniyor ve bu 

konuda nelerin yapılması gerektiği ifade ediliyordu. Program daha yürürlüğe 

konulduğunda uzun vadede kararlı bir şekilde uygulanması tasarlanmıştı. (Şahin, 2009: 

189) Tasarlanan bu hedeflerin uygulanması konusunda ciddi ve etkili işler yapılmaya 

başlandı. 24 Ocak Kararları ile dış rekabete açık bir ekonomik model oluşturulmuştur. 

Aynı zamanda cumhuriyetin kuruluşundan beridir ısrarla sürdürülen dışa kapalı ithal 

ikamesine dayalı sanayileşme stratejisi terk edilmiş ve ihracata dayalı sanayileşme 

stratejisi benimsenmiştir (Gürsoy, 2009: 13). 

Elbette bu şekilde sürdürülen bir politika nedeniyle özellikle dış ekonomik 

ilişkilerde ciddi ve etkili gelişmeler yaşanmıştır. Dış ticaret işlemleri serbestleşmiş, 

ekonomi dışa açılmaya başlamıştır. Daha önceleri yapılamayan veya yapılması 

düşünülmeyen işler artık yapılmaya başlanmıştır. 1980 sonrası temel politika, dış 

ticarette ve finansal sektörde serbestleşmedir. Döviz piyasaları kurulmuş, döviz piyasası 

operasyonları ve uluslararası sermaye hareketleri tamamen liberal hale getirilmiştir. 



 

 

29 

Sonuçta da ihracat ithalattan daha hızlı büyümüş ve dış ticaret açığı düşmeye 

başlamıştır (Yenipazarlı ve Erdal, 2010: 19). 

24 Ocak Programını başlıklar halinde şu şekilde özetleyebiliriz: (Yayar, 2003: 

52-53) 

1) Devalüasyon yapılarak günlük kur ayarlamasına gidilmiş, bu şekilde iç talep 

kısılarak ihracatta ivme kazandırmak amaçlanmıştır. 

2) Devletin ekonomideki payını azaltıcı önlemler alınmıştır. 

3) Tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmış, gübre, enerji ve ulaştırma 

dışında sübvansiyonlar kaldırılmıştır. 

4) Dış ticaret serbestleştirilmiştir. 

5) Yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kar transferlerine kolaylık 

sağlanmış, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiştir. 

6) Döviz alım satımı serbest bırakılmış, döviz piyasasında kontroller 

kaldırılmıştır. 

7) Fiyat kontrol ve sınırlamaları kaldırılarak, piyasa kurallarının geçerliliği hedef 

alınmıştır.  

Genel olarak bakıldığında 24 ocak kararları olarak geçen ve ülke tarihinde 

oldukça önemli bir yeri olan kararlar ile Türkiye ekonomisini değişen dünya şartlarına 

göre yeniden yapılandırmaya çalışılmıştır. Bunlar yapılırken de Türkiye’yi dış dünyaya 

açmak ve daha da önemlisi dünya ekonomisi ile entegre ederek küreselleşme 

eğilimlerinin dışına Türkiye'yi çıkarmamaktır. Bunda bazı konularda başarılı 

olunmuştur. Örneğin, 1980 yılından itibaren ekonominin dışa açılması sonucunda, dış 

ticaret hacminin milli gelir içindeki payı hızla artmıştır (Hepaktan, 2008: 3). Ancak 

buna karşın ülke ithalat oranı bakımından tarihinde hiç olmadığı oranlarda artmıştır. Bu 
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da ülkenin dış ticaretinde günümüze kadar düzelmeyecek ölçüde açığın oluşmasına 

neden olmuş ve halen daha olmaya devam etmektedir.  

Alınan bu kararlar dahilinde ihracatın artırılması hedeflenmiştir. Ancak alınan 

tedbirlerin yeterliliği yıllardan beri hala tartışılmaktadır. İhracatın artırılması amacına 

yönelik olarak, ihracatçılara ihraç ettikleri malların bünyesindeki dolaylı vergilerin geri 

iadesi uygulaması, ihracatçıların belli bir miktar dövizi yurda getirmeyip, yurtdışında 

bırakabilme imkanı sağlanması, döviz kurlarının günlük ayarlanması imkanları 

getirilmiştir (Aydoğan, 2002: 21-22). Elbette iyi olarak düşünülen ve planlanan bu 

gayretler zaman içerisinde maalesef ciddi ve kararlı olarak takip edilmemesinden dolayı 

amacından sapmış ve günün şartlarına göre yapılması gerekenler ve alınması gereken 

tedbirler alınmadığından sıkıntılar artarak devam etmiştir.  

2.2.6. Küresel Krizlerin Ülke Ekonomisine Yansımaları  

Dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen ekonomik krizlerin dış ticaret 

stratejisine nasıl bir etki bıraktığının incelenmesi gerekmektedir. Özellikle 1929 

yılındaki Amerika Birleşik Devletlerindeki çöküşten sonra zaman zaman dünya 

genelinde bazı iniş çıkışlar olmaktadır. Bu iniş ve çıkışlarda ülkelerin ekonomik 

yapılarını derinden etkilemektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası geçerli olan ithal 

ikamesi stratejisi ortaya çıkmıştır. Bu stratejinin ortaya çıkmasında bazı sebepler 

mevcuttur. Savaştan sonra, Avrupa ülkelerini bir kısmı harap durumunda olduğu, bu 

ülkeler ekonomilerini sağlığa kavuşturulması için uzun zaman alabiliyordu. Fakat 

Amerika sermayesini dünya ekonomisinin dünya ekonomi ile bütünleştirmek istiyordu 

(Yılanlıoğlu, 2008: 11). Avrupa’ya fonlar aktarıldı ve bu fonlarla Avrupa sermayesi 

ABD’den teknoloji satın aldı. Böylece ABD sermayesinde büyük kazançlar elde etmiş 

oldu. 1950’lerin sonunda Avrupa ülkelerin çoğu toparlanarak ABD’nin resmi fonlarına 
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artık gereksinim duymuyorlardı. Buna karşılık Türkiye’de o tarihler de rastgele ithal 

ikamesi yapılıyordu. İçinde bulunduğu birçok ülkede1950’ler sonrası sanayileşme özel 

veya resmi yabancı fonların tedarik edilmesine bağlıydı. Bu bağlamda, ithal ikamesini 

gerçekleştirilmek için, ithalat yapmak zorunda oldukları gibi ihracat potansiyellerini de 

geliştiremiyorlardı. 

Genel olarak Dünyada ve özel olarak ta gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

ekonomik krizlerin dış ticaret stratejisine bakıldığında özellikle İkinci Dünya Savası 

sonrasında ABD’nin tartışılmaz bir üstünlüğünün olduğu görülür. Gerek Türkiye’de ve 

gerekse Güney Avrupa ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan yapı ülkeleri 

ister istemez ithal ikamesi stratejisi uygulanmasına zorlamıştır. Bu yaklaşım temel 

olarak ülkelerin kendi ihtiyaçlarını ülke içi kaynakları kullanılarak karşılamak ve 

dışarıya döviz çıktısını mümkün olduğunca azaltmak düşüncesi ile yapılmıştır. Böylece 

tasarruf yapılacak ve dışarıya çıkmayan para ülke içinde değerlendirilecekti (Kazgan, 

1988: 89). Ancak ithal ikameci yaklaşımların başarılı bir şekilde uygulanmasına 

özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri güçlü ekonomik yapıları nedeniyle gelişmekte olan 

ülkelerin stratejilerinin balarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldular. Gelişmekte olan 

ülkeler ise, ABD sermayesi için hem pazar gücü ve hem de ucuz işgücü kaynağı haline 

geliyordu. Bu nedenle hem mal ve hem de sermaye ihracı için uygun şartların 

oluşturulması gerekiyordu. Ama buna izin verilmiyor ve sürekli olarak dışa bağımlılığın 

artırılmasına çalışıyordu. Bunun sonucu olarak gelişmekte olan ülkeler dışa 

bağımlılıklarından yıllarca kurtulamayacaklardı.  

İkinci Dünya Savası sonrasında Bretton-Woods, GATT, IMF ve Dünya Bankası gibi 

uluslararası ekonomik kuruluşlar kuruldu. Bu kuruluşlardan IMF 1944 yılında 

uluslararası para sisteminin esaslarını belirleyen Bretton-Woods Anlaşması gereğince 
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kuruldu. 1 Mart 1947 tarihinde fiilen çalışmaya başladı. Uluslararası Para Fonu 

(IMF)’nun yerine getirmeye çalıştığı amaçlarından bazıları şunlardır (Güran ve Aktürk, 

2001:43):  

- Ödemeler dengesi sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için üye ülkelere kredi 

verilmesi ve bunları ticari serbestliğe kavuşturulması, 

- Kararlı kambiyo kuru politikası ile ulusal para politikaları arasında koordinasyon 

kurarak, kambiyo piyasalarında istikrar kazandırılması, 

- Tek taraflı devalüasyonların olanaklar nispetinde önlenilmesi, Gelişmekte olan 

ülkelerin önemli bir kısmı kalkınmaların ithal ikamesine dayandırmışlardır. 

İkinci Dünya Savası sonrası doların altına karsı sabit bir değişim değerine kabul 

eden Bretton-Woods, 1970’li yılların basında sona ermesi ve 1973 yılından itibaren 

ulusal paraların değerleri dalgalanmaya bırakılması, yeni bir ekonomik düzen ortaya 

çıktı. Daha önce Bretton-Woods sisteminin öngördüğü dış finansman gereksiniminin 

karşılanması bakımında devre dışı bırakılan özel banka sermayesi tekrar önem kazandı 

(Yılanlıoğlu, 2008: 14). Banka kredileri en yoğun verildiği ülkeler arasında ithalat 

ikamesi stratejisinde ileri asamaya ulaşmış ülkelerin de bulunmasıyla birlikte 

değerlendirildiğinde, istikrar programları uluslararası is bölümünün mevcut durumu 

zorladığı varsayılan ithalat ikamesi stratejisi denemelerini engellemek amacına yönelik 

olduğu savı yaygınlık kazanmıştır (Yalman, 1984: 93). 

IMF’nin döviz kuru açısından yaptığı denetim ekonomimin iç ve dış tüm 

dengeleri ilgilendirir (Karluk, 2002: 554).1970’li yılların sonunda ciddi anlamda 

ekonomik ve sosyal sorunları yaşayan Türkiye de 24 Ocak 1980 kararları ile ithal 

ikameci politikaları bırakarak ihracata dayalı sanayileşme stratejisini benimsemiştir. 

Bunu desteklemek için ciddi anlamda çalışmalar başlatılmış ve alınan tedbirlerle 
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ekonomide devletçilikten, liberal ekonomik yapıya geçiş hızlanmıştır. Devletçi 

yaklaşımın liberal ekonominin önündeki en önemli engel olduğu düşüncesi bütün 

ekonomi bürokratlarının birleştiği nokta olarak görülmüştür. 1989 yılındaki 32 sayılı 

karar ile de sermaye hesabı üzerindeki sınırlamalar kalkmış ve ekonominin uluslararası 

entegrasyonu tamamlanmıştır. Ancak, ekonomide makro ekonomik istikrarın 

sağlanamaması nedeniyle, beklenen yararlar sağlanamamış ve 1994 ve 2001 yıllarında 

finansal krizler yaşanmıştır (Kabal, 2007: 9). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin en önemli sorunu, öncelikle hızla 

sanayileşmek ve kalkınmak olmuştur. Bu nedenle, cumhuriyetin kuruluşundan planlı 

döneme gelinceye kadar Türkiye’de daha çok içe dönük sanayileşme -ithal ikamesi- 

politikası izlenmiş ve düşük döviz kuru politikasının bir sonucu olarak ihracata yönelik 

dış ticaret politikasına ülkede gereken önem verilmemiştir. Bu nedenle ihracat yeterince 

artış gösterememiştir (Özcan 2013; 1). 1950–1960 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde 

plansız uygulamaların yarattığı gelişmeler, Türkiye’de tüm sorunların planlama ile 

çözülebileceği kanısını uyandırmıştır (Kaya, 2008; 4). 1950 yılında hükümet değişikliği 

ile birlikte liberalleşen ekonomi politikası sonucu ithalat fazlası devamlı büyümüştür. 

1950 yılında iktidar hükümeti ithalatı %60 oranında serbestleştirmiştir. İthal mallara 

olan talebin hızla artması, mevcut altın ve döviz rezervlerinin erimesi ve ihracatın 

daralması, dış kredilerin ödemeler dengesi açığını kapayamaması dış ticarette 

liberasyon sisteminin 20 Nisan 1953’ de terk edilmesine sebep olmuştur (Kaya, 2008; 

4). Bunun sonucu olarak ithalatı kısıtlayıcı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin başında  

1953 yılında çıkarılan kanunname ile dış ticaret serbestliğinin kaldırılmasına 

çalışılmıştır. Bunda zaman içerisinde başarılı olunmuş gibi gözükse de aslında bunun 

istenilen ölçüde başarı getirmediği anlaşılmıştır. Dış ticarette liberal politikaların terk 
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edilmesinin ve korumacı politikaların uygulanmasında, kronikleşen dış ticaret açıkları 

ile açıkların karşılanması için kullanılan dış kaynak yetersizliği yatmaktadır (Taşkın, 

2003;144). Kaynak yetersizliğinin kendisini açıkça gösterdiği en önemli sektör olan 

tarım sektörü ilk önce imdat çığlığı atmış ve bunun sonucu olarak ta 1957 yılında 345$ 

milyon olan ihracat, tarımsal gelişmenin durma noktasına gelmesi nedeniyle, destek 

politikalarında ihracatı caydırıcı uygulamalar neticesinde 1958 yılında 247$ milyona 

gerilemiştir (Varol, 2003;156). 

İç piyasada üretim miktarlarının düşmesi, buna bağlı olarak yeni iş olanaklarını 

yaratılamaması ve ihracat miktarlarının iyice düşmesi sonucunda Türkiye’de ilk defa 4 

Ağustos 1958 yılında istikrar kararları adı altında ciddi olarak kararlar alınmaya 

başlanmıştır. Bu kararlar kapsamında 4 Ağustos 1958’de bir dizi ekonomik istikrar 

önlemleri almak zorunda kalmıştır (Kaya, 2008; 5). Bu önlemler; 

a) TL’nin devalüasyonu, 

b)İthalata yeniden serbestlik getirilmesi, 

c)Para arzı ve bütçe harcamalarının kısıtlanması, 

d)KİT üretimi ve hizmetlerinin fiyatının yükseltilmesi, 

İstikrar önlemleri ile ithalat 3 aylık programlara bağlanmıştır ve aramalı ithalatına ve 

hammadde ithalatına öncelik verilmiştir (Kepenek ve Yentürk, 2007; 124-125). 

Günümüzde de dış ticaret, ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın en önemli 

unsurlarından biri olarak görülmektedir. Bu amaçla, özellikle ihracatın artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılmakta, yeni ihraç ürünleri ve yeni pazarlar bulunmaya 

çalışılmaktadır. Ayrıca dış ticaretin dünya ülkeleriyle entegrasyonu sağlayıcı bir unsur 

olduğu düşüncesiyle hareket edilmektedir (Özcan, 2013;1). 
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2.2.7. Türk Dış Ticaretinde Korumacılık 

Korumacılık politikalarının dayandırıldığı başlıca gerekçeler milli güvenlik,bebek 

endüstriler, işsizlik, dış açıklar, koşulların eşitsizliği, çocuk işgücü ve çevre olarak 

özetlenebilir (Acar, 2010; 5). Korumacılık lehindeki argümanların başında gelen milli 

güvenlik argümanına göre, serbest ticaret ithalat yoluyla dışa bağımlılığı artırmakta, 

savaş vb. olağanüstü durumlarda ülkenin güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde en iyi yolun dışa bağımlı olmamak olduğu söylenebilir. Ama 

mutlak olarak dışa bağımlılık diye bir şeyin olmadığını da asla unutmamak 

gerekmektedir. İşsizlik argümanına göre serbest ticaret ithalatı artıracağından, piyasayı 

yabancı mallar kaplayacak, yerli mallara yeterince talep olmayacağı için de,işsizlik 

artacaktır(Acar, 2010; 5). Oysa korumacılık yoluyla ithalatın kısıtlanması veya 

büsbütün yasaklanması yerli malına olan talebi artıracak, taleplerin karşılanabilmesi için 

fabrikaların işgücü talebi artacak, böylece işsizlik azalacaktır. O halde işsizliği azaltmak 

isteyen hükümetlerin serbest ticaretçi değil, korumacı bir dış ticaret politikası 

uygulaması gerekir.Dış açıkların azaltılması argümanına göre cari işlemler dengesinin 

açık vermesinin temel sebebi, ithalatın ihracattan yüksek olması, ihracat gelirlerinin 

ithalat giderlerini finanse etmeye yetmemesidir. Bu bağlamda dış ticarete getirilecek bir 

kısıtlama, ithalat harcamalarını kısmak ve bu yolla döviz giderlerini azaltmak suretiyle, 

dış açıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, dışa bağımlılığın bir başka 

ayağı olan dış açıkların azaltılmasının yollarından biri de ithalatın azaltılmasıdır (Acar, 

2010; 6).Koşulların eşitsizliği argümanına göre önemli olan “serbest ticaret” değil,“âdil 

ticaret”tir; adil ticaret ise koşulların eşitliğini gerektirir. Oysa gerek doğal koşulların ve 

beşeri kaynakların eşit olmaması, gerekse hükümetlerin uyguladığı destek ve teşvik 

politikalarının sonucu olarak, ülkeler arasında koşullar eşit olmaktan çok uzaktır. Bu 
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durumda yapılması gereken, serbest ticaret değil, âdil ticarete imkân sağlamak üzere, 

koşulların eşitlenmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır (Acar, 2010; 6). 

Batı Avrupa’da merkantilist politikalar izleyen merkezi devletler, bir yandan 

ülke içi üretimi ve özellikle mamul mallar üretimini dış rekabete karşı koruyor, öte 

yandan da ihracatı artırarak istihdam yaratmayı amaçlıyorlardı. Ayrıca, Avrupa’nın 

yükselmekte olan devletleri merkantilist politikaları dış ticaret ve denizaşırı pazarlar 

için girişilen rekabette önemli bir araç olarak kullanıyorlardı. Merkantilist politikalarla 

sağlanmaya çalışılan dış ticaret fazlasının elde edilmesinde kullanılan korumacı politika 

önlemleri şöyledir (Pamuk, 2005: 137-138): 

1.Ticaret monopolleri yaratılması 

2.Doğrudan ticaret müdahaleleri 

3.Denizaşırı taşımacılık için büyük ticaret filoları oluşturulması 

4.Yerli sanayilerin desteklenerek korunması 

5.İstihdamı artırıcı önlemler alınması 

Uygulamada bu önlemler ile yaratılmaya çalışılan ödemeler bilançosu fazlalığı 

değerli maden artışını beraberinde getirmiştir. Ancak öngörülen mal hizmetlerin miktar 

artışları yeterli ölçüde gerçekleştirilemeyince ülkeler dış ticaret fazlası ile birlikte 

enflasyon olgusunu yaşamaya başlamışlardır. Değerli maden girişiyle birlikte iç 

fiyatlarda artışın yaşanması paranın miktar kuramını doğrulayan olgulardır (Kabal, 

2007: 14). Ancak özellikle Fransa’da bu akıma yönelik ciddi muhalefet oluşmuş ve 

Avrupa geneline yayılmasının önüne geçilmiştir. Bunun temel nedeni ise uygulamadaki 

güçlükler olarak değerlendirilmiştir.  

18.yüzyılın ikinci yarısındaki İngiltere’de koşullar Sanayi Devrimi adı verilen 

teknik sıçrama ve kapitalist gelişme için olgunlaşmıştı. Sanayi Devrimi yarattığı imalat 
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gücü ve bununla gelen sermaye birikimiyle İngiltere’de ve giderek diğer Batı Avrupa 

ülkelerinde yaygınlaştı. Bu değişim aşağıda belirtilen gelişmelerin etkileşimiyle 

gerçekleşmiştir (Pamuk, 2005: 191-192): 

1. Tarımdan başlayarak pazar için üretimin yaygınlaşması. 

2. Kapitalist üretim ilişkilerinin egemenlik kazanması ve buna bağlı olarak üretimde 

verimlilik artışlarının hızlanmaya başlaması. 

3. Tarımsal kesimde kapitalist üretim ilişkileri gelişirken, pek çok köylünün topraktan 

kopması nedeniyle kırsal kesimde ücret karşılığı çalışması ya da kentlere göç etmesiyle 

sanayinin gelişmesi için en önemli ön koşul olan işgücü ordusunun yaratılması 

amaçlanmıştır. Ancak işgücü ordusu yaratılırken sadece iş gücünün ucuzluğu ve bolluğu 

dikkate alınmış onların sosyal ve ekonomik yaşantıları dikkate alınmadığından ciddi 

sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.  

Doğal kaynaklara sahip ve ürünlerinin dış talebi büyüyen ülkeler, sermaye temin 

ederek kaynaklarını bu suretle işletip ürün arzlarını artırma yoluna giderler. Bunun 

içinde işçilik önemli bir gider olarak görülmektedir. İşçiliğin ucuz olması üretimin de 

ucuza yapılması anlamına gelmektedir. Üretim ucuza yapılırsa dış ticaretin en önemli 

kalemi olan ihracat artışı görülür. Ticaret hadlerini ilerletebilir, ilerletmese bile ülke içi 

sermaye ve emeğin artışı sonucunu doğurur ve ülke karşılaştırmalı bir üstünlük elde 

eder. Eğer bunun da ötesinde yabancı sermaye ülkeye gelebilirse bu yalnız başına 

ihracat sektörünün artışına yol açabileceği gibi içsel aktivitelerin gelişmesi için gerekli 

fırsatları doğurabilir. Örneğin demiryollarının yapıldığı bölgelerde yabancı yatırımların 

temel öğesi olup kalkınmayı olumlu etkilemesi (Öcal, 1990;132). Böylece büyüme ve 

dolayısıyla kalkınma aktarımı oluşur. 
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Büyümenin aktarımı aynı zamanda kalkınmanın da aktarımını beraberinde 

getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde sanayi üretimi genel olarak Pazar sorunu yaşamaz ve 

geniş bir pazar elde ederken, geri kalmış ülkelerin hemen hepsinde sanayiler dar bir 

pazar ile karşıya bulunmaktadır. Çünkü bu ülkelerde üretimi karşılayabilecek bir içsel 

pazar mevcut değildir. Böylece Singer-Prebisch tezinde ileri sürülen geri kalmış 

ülkelerin ihraç malları dış talep esnekliği sorunu ithal ikameci sanayilerin değinilen 

sebeplerden verimsiz büyümesi ile birleştiğinde ülke açısından büyümenin getirdiği reel 

gelir artışı dış ticaret hadlerinin doğurduğu kayıplardan küçük olabilmektedir (Prebisch, 

1972;54). Bu da ülkenin fakirleşerek büyüdüğü anlamını taşır. İthal ikameci sanayilerin 

gelişebilmesinin alternatifi ülke içinde yeterli pazarın bulunmasıyla olmaktadır. Bunu 

sağlayabilmek ise geri kalmış ülkeler açısından imkansız görülmektedir (Prebisch, 

1972;54).  

Günümüzün sanayileşmiş ve hizmet toplumu aşamasını yakalamış ülkelerin 

hepsinin İngiltere dahil sanayileşme süreçleri boyunca bazı dönemlerde korumacı bir 

politika izledikleri bilinen bir gerçektir (Kabal, 2007; 18). Korumacı politikalar ülke 

içerisindeki yatırımcıları genel olarak başarılı bir şekilde korur. Ancak aşırı korum ise 

belli bir noktadan sonra fayda yerine zarar getirebilmektedir. Korumacılığın gerek 

firma, gerekse sektör bazında yaratacağı pek çok olumlu durumdan bahsetmek 

mümkündür. Bunlardan kuşkusuz en önemlileri maliyetlerle ilgili olanlarıdır. Çünkü bir 

sanayinin yaşamını devam ettirebilmesinde en önemli unsur maliyetler olmaktadır.  

Maliyetler konusunda geri kalmış ülkelerin sanayilerinde istihdam edilecek 

işgücünün modern alet ve makineler hakkında yeterli bilgi birikimine ve çalışma 

disiplinine sahip olmadığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca yönetici olmaya aday kesim de 

endüstriyel bilgi hakkında bilgi ve tecrübelerden yoksundur. Bununla beraber tarifeler 
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yoluyla koruma sağlanmaya başlandıktan sonra ‘yaparak öğrenme’ adı verilen süreç 

ülke içinde işlemeye başlayacaktır. Sürecin en önemli özelliği maliyetleri süratle 

düşürmeye başlaması ve teknolojiyi dışarıda bizzat öğrenmek için yapılması gereken 

harcamalardan kurtulmasıdır (Kıral ve Turtin, 1987; 125). 

Serbest dış ticaretin özellikle gelişmiş ülkeler için kaynak dağılımında etkinliği 

artırması, teknoloji ile gelişmelerin yayılmasını sağlaması, rekabeti geliştirmesi olumlu 

yanlarını oluşturmaktadır. Az gelişmiş ülkeler ise serbest dış ticaret yoluyla mevcut 

pazarlarını geliştirip, elde edecekleri kazançları hızlandırmak istemektedir. Serbest dış 

ticaretin uygulanması sonucu dünya ticaretine katılan tüm ülkelerin fayda sağlayacakları 

görüşü 18.yüzyılın ikinci yarısından günümüze dek eleştirilere hedef olmuştur. Bu tür 

eleştirileri iki ana başlık altında toplamak mümkündür (Kabal, 2007; 20). 1.İlk 

gruptakiler serbest dış ticarete kurumsal açıdan karşı çıkmamakla birlikte bir takım 

eksiklikleri ele alarak eleştiriler yöneltmişlerdir. Bunlar aslında serbest dış ticaretin 

erdemlerine inanmakla birlikte gerekli olduğu durumlarda serbestlikten sapmaların 

faydalı olacağını öngörürler. 2.İkinci gruptakiler ise serbest dış ticarete her yönden karşı 

çıkmaktadırlar. Onlara göre serbest ticaret katılan tüm ülkelerden ziyade bir grup 

ülkenin yararınadır. Bu grup dışında kalan ülkelerin fayda bir yana, bazı zararlarla 

karşılaşması söz konusudur. 

Dış ticaretin kalkınmaya olan etkilerini şöyle açıklayabiliriz (Kabal, 2007; 27):  

1- Üretim ve Kaynak Açığını Karşılama: Gelişmekte olan ülkeler kendilerinin 

üretmedikleri ama kalkınmaları için gerekli olan mal ve kaynakları yurtdışında ithal 

ederler. Yatırım malları, ara mallar, hammaddeler ve zorunlu tüketim maddeleri bunlar 

arasında sayılabilir. Ayrıca çoğu az gelişmiş ülkeler yatırım yapmak için gerekli 

sermaye fonlarına sahip değildir. Yurtdışından sağladıkları fonlar ile iç tasarruf 
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açıklarını kapatabilme ve yüksek kalkınma hızına ulaşabilme olanağına kavuşabilirler. 

Bunun yanı sıra işgücü açığı bulunan bazı ülkeler işgücü transferi yaparak bu açıklarını 

kapayabilirler. Yine azgelişmiş ülkelerin en büyük sorunu teknoloji açığıdır. Teknoloji 

üreten sanayi ülkelerinden teknoloji transferi yaparak bu eksikliği giderebilirler. 

2- Geniş Bir Piyasa Hacmi: Kapalı bir ekonomide üretim sadece iç piyasa için 

mümkündür. Piyasanın dar olması üretimin artmasını ve yeni tekniklerin bulunmasını 

engeller. Çünkü buradaki sınırlı piyasa etkin bir üretim yapılması için yetersizdir. Oysa 

dış piyasalara açılma bu sorunu ortadan kaldırır. Geniş bir piyasa, üretimde içsel ve 

dışsal ölçek ekonomilerinden yararlanılmasını sağlayarak, maliyetleri düşürücü etki 

yapar.Geniş bir piyasa yatırımları özendirerek, yabancı özel sermaye transferlerini 

gerçekleştirerek ülkedeki büyüme ve kalkınmayı olumlu yönde etkiler. 

3- Rekabet: Yerli üreticiler ile yabancı üreticilerin karşılaştığı piyasa dış piyasa olup, 

dış ticaret sayesinde rekabet ortamı yaratılır. Bu üretimdeki etkinliğin 

artmasına,yetenekli işgücünün sağlanmasına yol açar (Aren, 1989; 17).Rekabetin 

sağlanamaması durumunda tekelleşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan ülke, kaynak 

etkinliğinin azalması ve düşük verimlilik sorunları ile karşılaşır. Bu yüzden rekabet 

kaynak verimliliğini artırmanın en etkili yoludur. 

4. Ekonomik Dinamizm: Dış ticaret, ülkeleri birbirine yaklaştırarak tüketiciler 

birbirinden etkilenerek birbirlerinin ihtiyaçlarından, kullandıkları mallardan ve 

davranışlardan haberdar olurlar. Bu da sınırsız olan ihtiyaçların çeşitliliğinin artmasına 

neden olur. Farklı kalitede malların talebi artarak ekonomi canlanır (Karluk, 1991; 39). 

Bir ülkenin gelişmişliğinde dış ticaretteki başarısı da dikkate alınmaktadır. Bu 

sebeple dış ticaretin sağlam temellere oturtulması ve oluşabilecek siyasi ve sosyal 

dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmesi gerekmektedir. Bunun içinde dış ticaretin 
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belirleyicileri dış ticaretin oluşumunda, ülkeden ülkeye değişen farklılıklar söz 

konusudur. Bu farklılıkları yaratan nedenlerin başında ise ihracat ve ithalat arz ve 

taleplerini etkileyen faktörlerdeki farklılıktır. Bu farklılık arttıkça dış ticaretin 

sağlamlığı azalırken, faktör sayısı azaldıkça sağlamlık artmaktadır. Özellikle dış ticaret 

ile yurtiçi ve yurt dışı gelir düzeyleri arasında dış ticaret taleplerini belirleyici etkiye 

sahip olduğu bilinmektedir.  Bunların yanın da üretim ve taşıma maliyetleri ile döviz 

kurlarındaki oynaklıkta dış ticareti doğrudan etkileyebilen faktörlerdir.  

Anlaşılacağı gibi dış ticaret oldukça esnek bir düzlemde yer almakta ve çok 

farklı unsurun etkisi altında bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı dış ticareti belli bir 

dengede tutmak aynı zamanda dış ticaret kavramını ve ülke şartlarıyla birlikte dış 

ticarete konu olan mal ve hizmetleri iyi tanımakla söz konusu olacaktır. Ayrıca bütün 

bunları yöneten ve yönlendiren ülkesel dış ticaret politikalarının da belli kurallar 

dahilinde belirlenmesi ve uyulmasının sağlanması gerekmektedir. Politikasız bir dış 

ticaret olamayacağı gibi dış ticaretsiz bir politikada olamayacaktır. Bunun için Türk dış 

ticaretinin ve dış ticaretini oluşturan iç ve dış dinamiklerin en iyi şekilde bilinmesi ve 

kavranması önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2.3. TÜRK DIŞ TİCARETİNİN GENEL ANALİZİ 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren başta ülkeyi kuran iradenin 

sahibi Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana önemli ve ciddi atılımlar gerçekleştirmiştir. 

Bu atılımlar zaman içerisinde yönetimsel hatalardan ya da şartların zorlamasıyla zaman 

zaman sekteye uğrasa da sonuçta genel olarak bakıldığında sürekli bir gelişme eğilimi 

içerisinde olduğu görülür. Gelişme evreleri dönemsel olarak ele alınırsa özellikle son 

15-20 yıl içerisinde teknolojik imkanların artması ile birlikte iletişimin hayatı 

kolaylaştırması ve sosyal-ekonomik tercihlerin değişmesiyle birlikte köklü değişimler 
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yaşanmaya başlanmıştır.  Bu değişimler tamamen iyi olmasa da tamamen kötü olarak da 

değerlendirilemez niteliktedir.  Ne türlü gelişme olursa olsun temel amaç ülke için bir 

şeyler yapabilmek ve ülkenin gelişmesine hizmet etmek olduğuna inanılmaktadır. (T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, 2012: 3-4) 

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve hemen herkesin iletişim araçlarına 

rahatlıkla ulaşabilmesi nedeniyle dünya genelinde yaşanan her türlü gelişme artık 

bizlerinde bir parçası haline getirilmiştir.  Bunda özellikle 1980’lerden itibaren ülke 

genelinde görülen yapılanların etkisi çok büyük olmuştur. Bu da zaman içerisinde dış 

ticaretimizin önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Gerçi dış ticaretteki artışlar genel 

olarak ithalattan kaynaklanmaktadır ama ihracat artışında azımsanmayacak derecede 

artışların olması ülke insanı için sevindirici olarak değerlendirilebilir. (T.C. Ekonomi 

Bakanlığı, 2012: 3-4) 

Dış ticaretle ilgili olarak cumhuriyetin ilanından bu yana çok sayıda değişiklik 

ve yenilik adına etkinlikler yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında dış ticarete ilişkin 

ilk gelişmelerden biri Lozan Anlaşması’na ek olarak imzalanan Ticaret Sözleşmesi ile 

ticaret hayatımıza katılan uygulamalar olmuştur. Adı geçen sözleşmeye göre 

Türkiye’nin dış ticarette uygulayabileceği iktisat politikaları bazı özel konular hariç 

ithalat ve ihracat yasakları kaldırılmıştır. Dondurma işlemi nedeniyle ülke dış ticaret 

açısından bazı sıkıntılar yaşasa da aslında ülkenin kendisine gelmesi ve 

yönlendirmelerden kaçınması açısından faydalı olmuştur. Bunun sonucu olarak ta  

Türkiye Cumhuriyeti ilk kez 1929 yılında gümrük tarifesi uygulamaya başlayabilmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından itibaren ülke ekonomisinde özellikle tarım ve tarıma dayalı 

çalışma alanlarının önemli bir yeri olmuştur. 1960’lı yıllara kadar uzanan dönemde 

özellikle ihracatın tamamına yakınını tarım ürünleri oluşturmuştur. Bu dönemin en 
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önemli özelliği ithal ikameci bir yaklaşımın hakim olmasıdır. İthal ikamesi bilindiği gibi 

yurt dışından ithal edilmekte olan ürünlerin uygulanan koruyucu ve özendirici 

politikalar ile ülke içerisinde üretilmesini teşvik etmek esasına dayanır. Bunun için de 

yoğun bir devlet müdahalesini gerektirir. Devlet müdahalesi yalnızca yüksek gümrük 

tarifeleri, kotalar ve dış ticaret kısıtlaması gibi ticari engellerin uygulanması biçiminde 

kendini göstermez; bunun yanında döviz kurları, faizler, temel mal ve girdi fiyatları, vs. 

de devlet tarafından belirlenir. Bütün bunlar için yoğun bir bürokratik mekanizma 

oluşturulur ve fiyat mekanizmasının işleyişi büyük ölçüde engellenmiş olur. (Seyidoğlu, 

2009: 517) 

Bu dönemden sonra Türk ekonomisine yön verenler tarafından planlı bir 

kalkınma için planlı bir çalışmanın yapılması gerektiği ifade edilmiş ve bu konuda ilk 

çalışma başlatılmıştır. 1961 yılından itibaren planlı bir ekonomik çalışma başlatılmıştır. 

1980 yılına kadarki dönem Türkiye ekonomisinde “planlı ekonomi dönemi” olarak 

anılmaktadır. Büyüme stratejisi planlı bir şekilde ve başarılı olarak yürütmeye çalışan 

Türkiye 1974 yılındaki ambargo ve yaşanan petrol krizi nedeniyle dış ticaret dengesi alt 

üst olmuş ve ülke olarak ciddi bir sarsılma dönemi geçirmiştir. Ancak bu sarsılma 

döneminin zararı olmakla birlikte ülke olarak yerli kaynaklara dönülebilmesi açısından 

da bir fırsat olarak değerlendirme yoluna giden yöneticiler kısmen başarılı olmuşlardır. 

Ancak özellikle 1980 yılı başından itibaren ihracata dayalı büyüme modeli 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu modelin uygulanmaya başlanması ile birlikte özellikle 

içsel ekonomik yapıda dünya ile bütünleşme ve entegrasyon konularında ciddi alt yapı 

eksikliklerinin giderilmesine çalışılmıştır.  Bunun sonucu olarak ta dış pazarlara açılma 

süreci hız kazanmıştır. (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2012: 3-4) 
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Türkiye ekonomisinde 1980 yılı oldukça önemli bir tarihtir. Aslında bazı 

uzmanlar tarafından dönüm noktası olarak ta kabul görmektedir. 1980’li yıllar 

ekonomik olarak ciddi anlamda bir zihniyet değişimi, köklü olarak yapısal değişimlerin 

görülmeye başladığı yıllar olmuştur. Özellikle 24 Ocak 1980 Kararları ile özellikle ülke 

ticaretinin geliştirilmesi ve uluslararası piyasaya entegrasyonun hızlandırılması 

konularında çalışmaların yapılması öngörülmüştür. Aslında bu kararların alınması ve 

devamında uygulamaya konulmasıyla içe dönük ve kapalı bir ekonomiden dışa açık bir 

ekonomik yapıya geçme hamlesi gerçekleştirilmiştir. (Karakaş, 2012: 2)  Dış ticaret 

alanında alınan karalar ile birlikte 1980 yılında 2, 9 milyar dolar olan ihracat 2011 yılına 

gelindiğinde yaklaşık olarak 46 kat artış göstererek 135 milyar dolara ulaşmıştır. İhracat 

artışıyla birlikte ihracatın yapısında da bazı değişiklikler gözlenmiştir. Uluslararası 

Standart Sanayi Sınıflandırmasına (USSS-Rev. 3) göre ihracatın sektörlere göre yapıları 

incelendiğinde 1980 yılı öncesindeki tarım ürünleri toplam ülke ihracatındaki payı  

yüzde 95,6 civarında iken, günümüzde artık bu ağırlığını koruyamadığı gözlenmektedir. 

Özellikle sanayi ürünü sayışında belirgin bir artış gözlenmiştir. Ancak bu artışın belli 

alanlarda yoğunlaştığı ve ürün çeşitliliğinin fazla olmadığı görülmektedir. İhracattaki en 

büyük payı hazır giyim ve konfeksiyon alırken diğer sektörler daha az pay sahibi 

olmuşlardır. Ancak özellikle son yıllarda tarıma dayalı sanayi üretimin yanında  

otomotiv, petrol ürünleri, demir-çelik ve makine sektörleri de önemli bir yer almaya 

başlamışlardır. Türk hükümetlerinin ihracatı artırmak ve dış piyasalarda rekabetçi 

konuma geçebilmek için çabaladıkları Avrupa Birliği için 1996 yılında yürürlüğe giren 

Gümrük Birliği anlaşmasına uyulmuş ve bu anlaşma her ne kadar ülke ekonomisine 

zararlar verse de, AB ile ortaklık ilişkilerimizin ekonomik dayanağını teşkil etmektedir. 

Gümrük Birliği ile Türkiye AB’nin ortak ticaret politikasını üstlenmiş, bu kapsamda 
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taraflar arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş 

etkili tedbirler kaldırılmıştır. Bununla birlikte Türkiye Gümrük Birliği mevzuatı 

gereğince artık istediği şekilde davranmakta sınırlandırılmış ve üçüncü ülkelere karşı 

Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uygulamaya başlamıştır. Gümrük Birliği sonrasında 

uygulamaya konulan İthalat Rejimi, ülke menfaatleri ile çelişir bir hale gelmiştir. 

Bunların aşılabilmesi için bazı çalışmalar yapılsa da yeterli olmamıştır. AB’ne uyum 

sürecinde 28 farklı anlaşma imzalanmıştır. Ancak bunların yalnızca 16 tanesi yürürlükte 

bulunmaktadır. Bu anlaşmalar ile, komşu ve çevre ülkeler ile dış ticaretimizin 

geliştirilmesi; ihracatçılarımızın dış pazarlarda, başta AB ülkeleri olmak üzere rakipleri 

ile eşit şartlarda rekabet edebilmelerinin temini; karşılıklı yatırımların ve ülkemizin 

uluslar arası rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Rekabet gücünün artırılması 

halinde ancak yaşanan olumsuzlukların artacağı bilinmektedir. Çünkü, Gümrük Birliği 

kapsamında yapmamız gerekenlerin dışında, Dünya Ticaret Örgütü ne verilen sözler ile 

üçüncü ülkeleri ile imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının hükümleri de özel olarak 

önem verilmesi gereken konular olarak önümüzde her zaman durmuştur. Bu çerçevede, 

sanayi ürünleri itibarıyla üçüncü ülkeler için Gümrük Birliği öncesinde yüzde 16 

seviyesinde olan ortalama koruma oranı, 2011 yılı İthalat rejimi kapsamında yüzde 4,2 

seviyesine gerilemiştir. (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2012: 8) 

Türkiye’nin dış ticaretinin ve genel ekonomi politikalarının durumunu ve 

yaşadığı süreci 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlar nedeniyle 1980 öncesi dönem ve 

1980 sonrası dönem olarak iki bölüme ayırabiliriz. 

Türkiye’de dış ticaret analizi denildiğinde akla gelen şey ihracat ve ithalatın 

durumu ve ülke içersindeki yansımaları olarak değerlendirilmektedir. Aslına bakılırsa 

genel anlamda da anlaşılan budur. Türkiye’nin 1980 yılında itibaren ithalat ve ihracat 
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yapıları incelendiğinde oldukça farklı ve değişken bir yapının olduğu görülmektedir. 

Müdahalelere karşı oldukça zayıf ve kırılgan olan yapı küçük çaplı değişimlerden ya da 

spekülatif hareketlerden etkilendiği görülür. Türkiye’nin 1980 yılındaki ihracat yapısı 

incelendiğinde, dünya ihracatının genel yapısından çok farklı olarak, tarım ürünlerinin 

(gıda dahil) %65’lik orana sahip olduğu (dünya ihracatındaki payı %15 iken) 

görünmektedir. Türkiye’nin ihracatının ikinci büyük ürün grubunu ise, %12 oranındaki 

payı ile “tekstil” ürünleri oluşturmaktadır. Bu durum, 1980 yılı başında ihracatın 

kompozisyonunun iki ürün grubuna aşırı ölçüde bağlı olduğunu (tarım ve tekstil) ortaya 

koymaktadır (Büyükdere, 2005).  

Ancak bu yıldan sonra hızlı bir değişim ve gelişlim gösterdiği görülmektedir. 

Bunun en önemli nedeninin bu dönemde uygulanan teşviklerin ürün çeşitliliğini artırma 

konusundaki başarılarından kaynaklandığı görülür. Ticaretle uğraşanların dış dünyaya 

açılmaya başlaması nelerin olup bittiğini görmeleri ve buna göre yalnızca ülkenin değil 

aynı zaman da dış dünyanın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik üretim yapma 

konusunda cesaretlenmişlerdir. En önemli Pazar olarak Avrupa ülkeleri ile sınır 

komşularımız dış ticarette önemli yer alırken, günümüzde artık dünyadaki bütün 

ülkelere ihracat yapılabilmektedir. İthalat halen daha en önemli sorun olarak karşımızda 

durmasına rağmen ihracatın artıyor olması umut vericidir. Bununla birlikte ihraç edilen 

ürünlerin çeşitliliklerindeki artışta ayrıca sevinilmesi gereken bir konu olarak 

değerlendirilmelidir. Türkiye’nin ithalat yapısında görülen yapı yıllardır ciddi anlamda 

değişikliğe uğramadan günümüzde kadar gelmiştir. Söz konusu yılda, Türkiye’nin 

ithalatında en büyük payı yüzde 65’lik bir oranla petrol ve doğalgaz gibi ürünler 

oluştururken, geri kalan kısmını büyük kısmını sanayi ürünleri almaktadır. Bu dönem 

içerisinde dikkati çeken en önemli konu ara malları olarak belirtilen tüketim mallarının 
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ithalatlarındaki artışın gerçekten dikkat çekicidir. 1980 yılında, yatırım mallarının % 20, 

ara malların %77, tüketim mallarının da % 3’lük oranı meydana getirdiği görülürken 

günümüzde ise bu oranlar yatırım mallarında %11’, ara mallarda ise %70 ler seviyesine 

indiği gözlenmektedir. Küresel ekonominin üretim ve dış ticaret yapısında yaşanan 

değişimi Türkiye ekonomisi özelinde de gözlemek mümkündür. Nitekim, sanayinin 

üretim yapısında önemli yer tutan tekstil giyim-deri gibi emek yoğu sektörlerin payı 

gerilerken, bu sektörlerin hem üretim hem de ihracattaki yerini taşıt araçları, elektrikli 

makine, ana metal ve işlenmiş metal gibi emek yoğunluğunun görece daha düşük 

olduğu sektörler almaya başlamıştır (Saygılı ve ark., 2010; 2). İthalatın bölgesel bazda 

yapısına bakıldığında ise, ithalatın belirli ülke/ülke grupları veya bölgeler bazında 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeninin özellikle 1990 yılından itibaren 

sürdürülen ihracata dayalı sanayi stratejisinin ülke ekonomisine beklenen faydaları 

sağlayamadığının en önemli göstergesi olarak değerlendirilebilir. Türk ekonomisi yapısı 

gereği kırılganlığını bir türlü üzerinden atamamış ve ekonomik talep gelişmelerine bağlı 

olarak ciddi dalgalanmalar yaşamaktadır. Her bir dalgalanma aynı zamanda ekonomik 

olarak kayıplar oluşturmaktadır. Özellikle, AB ile yapılan Gümrük Birliği ve Dünya 

Ticaret Örgütü’yle yapılan anlaşmaların gereği olarak koruma oranlarında gerçekleşen 

azalışın yerli tüketim mallarına kıyasla ithal tüketim mallarının fiyatlarında düşüşe 

neden olduğu, bunun da tüketim malı ithalatını desteklediği bilinmektedir ( Temel ve 

ark.,1995; 7). 

Türk dış ticaretindeki yapısal ve kurumsal sorunların bilinmesi ve buna göre 

sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Dış ticaretteki 

yapısal ve kurumsal sorunları Büyükdere (2005) şu şekilde ifade etmiştir; 
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2.3.1. İstikrarsız Ekonomik Yapı 

Ülke genelinde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik yapıdaki istikrarsızlar ve 

belirsizlikler dış ticareti doğrudan ve olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kronik 

hal alan enflasyonist ortam, birkaç yıl aralıklarla birbirini izleyen ekonomik krizler, 

kamunun aşırı borç yükünün finansal piyasalar üzerinde direkt olarak ve reel sektör 

üzerinde de dolaylı olarak yarattığı olumsuz ortam Türkiye ekonomisinin potansiyel 

olarak sahip olduğu kapasitenin çok altında kalmasına ve milli gelirinde arzu edilen 

yükselişi bir türlü sağlayamamasına yol açmıştır. Bu durum yurt içindeki kaynakların 

eksik ve verimsiz istihdamına yol açarak üretim ve dolayısıyla da ihracatın düşük 

seviyelerde kalması sonucunu doğurmuştur. Yine Türk Lirasının aşırı değerli tutmaya 

dayalı kur politikası da ihracatı olumsuz yönde etkilemekte; ithalatın optimal seviyenin 

ötesinde artmasına yol açmakta; böylelikle kaynak dağılımını bozmakta ekonominin 

uzun dönem üretken yapısını zedelemektedir. 

2.3.2. Özel Sektör Yatırımlarının Yetersizliği 

1980’lerden itibaren ithal ikameci kalkınma stratejisinden dışa açık ihracata 

dayalı kalkınma stratejisi yaklaşımına geçiş, kamu yatırım politikalarında benimsenen 

yeni yönelimi de büyük ölçüde belirlemiştir. Bu ortamda kamu ile özel kesim arasındaki 

işbölümü yeniden tanımlanmış, rekabetçi piyasa koşullarında özel sektörün dinamizmi 

harekete geçirilmeye çalışılırken, kamu sektörünün teşvik edici, yönlendirici ve temel 

altyapı hizmetlerini sağlayan destekleyici görevi ön plana çıkarılmaya 

çalışılmıştır.Yüksek enflasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek faiz yatırım 

harcamalarının sınırlı kalmasına yol açan bir faktörü oluşturmaktadır. Ekonomik 

istikrarsızlıkların temelinde yatan yüksek oranlı Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, faiz 

oranlarını yükseltmekte ve enflasyonu beslemektedir. Bu ekonomik sorunlar ise özel 
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sektör yatırım harcamalarının son yirmi yılda dünyada yaşanan gelişmelere paralel bir 

şekilde artmasını önlemiştir. 

2.3.3. Doğrudan Yabancı Yatırımların Eksikliği 

Ülkemizin doğrudan yabancı yatırımları çekmekte karşılaştığı en büyük sorun, 

ekonomik istikrarsızlıklar yanında önemli oranlara ulaşan kayıt dışı ekonomi, ağır 

işleyen bürokrasi, yüksek vergi oranları da sayılabilir.  

2.3.4. Düşük Verimlilik 

Dış ticaret artışını etkileyen faktörlerin en başta gelenlerinden biri de 

verimliliktir. Verimlilik ile üretim arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Verimlilik 

artışı üretimi, üretim artışı da ihracatı artıran temel unsurdur. Bu etki sadece doğrudan, 

ihraç edilecek mal miktarının artmasıyla değil, dolaylı olarak da, fiyatların düşmesi ve 

böylece rekabet gücü artışıyla da sağlanır. Verimlilikle fiyatlar arasında ters bir ilişki 

söz konusudur. Verimlilik artışı maliyetleri düşürür, maliyet düşüşleri ise fiyatları aşağı 

çeker. Türkiye’de birçok sektörde enerji ve sermaye (finansman) maliyetleri dünya 

ortalamasına göre daha yüksektir. 

2.3.5. Enerji Maliyetleri 

Türkiye’de, mevcut enerji kaynaklarının kalkınma için gerekli olan ölçüde ve 

kalitede enerjinin sağlanmasında yetersiz kalması, Türkiye'nin bu alanda yüzde 65 

oranında dışa bağımlı olması sonucunu doğurmuştur. Türkiye ile rekabet halindeki bir 

çok gelişmekte olan ülkede devletin ihracatçı kesime Türkiye’ye oranla daha düşük 

maliyetli enerji sağlaması, olumsuz bir rekabet koşulu oluşturmaktadır. 

2.3.6. İhracatın Tek Pazar ve Tek Ürüne Bağlı Yapısı 

Girdi kriterine göre Türkiye’nin verimli sektörleri arasında yer almayan tekstil 

konfeksiyon sektörü ihracatın yaklaşık %40’lik kısmını oluşturması; yine toplam 
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ihracatın yarısının AB Ülkelerine yapılıyor olması ihracat sektörünün genişleme 

potansiyelinin az olmasına yol açmakta; tekstil sektöründe ya da AB Ülkelerinde 

yaşanacak bir olumsuzluk durumunda ihracat kesiminin bundan çok büyük boyutta 

etkilenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunu dışında ihracatın büyük oranda dayandığı 

tekstil sektöründeki fiyat rekabeti net değişim ticaret hadlerinin sürekli olarak ve önemli 

ölçüde Türkiye’nin aleyhine seyretmesine yol açmaktadır. 

2.3.7. Kamu İdaresinin Durumu 

Devletin mevcut örgütlenişi etkin ve verimli olmaktan uzaktır. Devlet kurumları 

arasında koordinasyon eksikliği had safhadadır.Yetki karmaşası sık rastlanan bir 

durumdur. Oysa ki ekonomi ve dış ticaret politikalarının başarısı ve etkinliği için, bu 

politikayı uygulayacak kurum ve kuruluşların, hem kendi içlerinde hem de birbirleri ile 

uyumlu çalışması temel bir şarttır. Yine bürokratik düzenlemelerin çokluğu gerek dış 

ticaret sektörlerini gerek de doğrudan yabancı yatırımları olumsuz yönde 

etkilemektedir. Uygulanan teşvik mekanizmalarının seçiminde eksiklikler 

bulunmaktadır. 

2.3.8. Dış Ticaret Kesimlerinin Durumu 

Dış ticaretle uğraşan kesimlerin yeni ürün geliştirme ve marka olma yönünde 

gerekli sabit yatırımları yapmaktan kaçındıkları; kısa vadeli hedeflerin uzun vadeli 

hedeflere tercih edildiği görülmektedir. İhracat kesiminin tanıtım konusunda gerekli 

işbirliğini sağlayamadığı; ithalatçıların da ortak strateji geliştirmeyi başaramadıkları 

görülmektedir. Dış ticaret kesimlerine alt yapı sağlayan bankacılık, taşıma, gümrük 

müşavirliği, sigortacılık gibi kesimler Türkiye’de yeni yeni kurumsallaşan yapılardır ve 

bundan dolayı da henüz dış ticaretle birincil şekilde uğraşan kesime yeterli etkinlikte 

hizmet verememektedirler. 
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2.3.9. Dünya Ticaret Örgütü ve Gümrük Birliğinin Olumsuz Etkileri 

Türkiye bir yandan imzalamış olduğu GATT anlaşması sebebiyle diğer yandan 

da AB-Gümrük Birliği anlaşması sebebiyle tarifelerini önemli boyutta düşürmüştür. 

Özelikle tekstil sektöründe GATT taahhüdü dolayısıyla kotaları kaldırmak zorunda 

oluşu Türkiye’nin ihracat kesiminin yarısını doğrudan zor durumda bırakabilecek bir 

durumdur. Gümrük Birliği anlaşması dış ticaret politikasını belirleme esnekliğini büyük 

ölçüde Türkiye’nin elinden almıştır ve bu durum koşullara göre değişen dış ticaret 

politikaları üretme potansiyelini zedelemektedir. 

2.3.10. Dünya Ticaretindeki Rekabet Artışı 

Dünya pazarında giderek tırmanan bir pay kapma savaşı yaşanmaktadır. 

Özellikle, Türkiye’nin ihracatı içinde halen bir numaralı sektör olan hazır giyim ve 

tekstil sektöründe az gelişmiş ülkeler arasında çok yüksek düzeyde bir rekabet vardır. 

Bu sektörlerde Çin ve Hindistan gibi ülkeler seviyesinde düşük maliyetle ürün elde 

etmek mümkün değildir ve bunun sonucu olarak bu ülkelerle fiyata dayalı bir rekabetin 

başarı şansı bulunmamaktadır.  

2001 yılındaki ekonomik krizden sonra uygulamaya konulan ve 1999 yılında 

başlatılan reform sürecinin devamı niteliğindeki Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 

sonrasında ekonomik göstergelerin bir çoğunda iyileşmeler sağlanmış, büyüme ve 

ihracatta önemli artış görülmüştür. Bu artışın devamlılığı konusunda ciddi gayretler 

olmasına rağmen istenilen başarı yakalanamamıştır. Bunun en önemli nedeni olarak ta 

başta petrol olmak üzere, enerji fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar, iç talebin 

güçlenmesi ve değişen sanayi yapısının gerektirdiği ithal girdi ihtiyacı ithalatın da hızlı 

bir şekilde artmasına neden olmuştur (Saygılı ve ark., 2010; 6). Ayrıca, işgücü, enerji, 

kira gibi üretim faktörleri açısından daha düşük maliyetlere sahip olan Çin ve Hindistan 
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gibi ülkelerin dünya ekonomisiyle artan oranda bütünleşmesi Türkiye’nin emek yoğun 

sektörlerde göreli rekabet gücünü olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmeler neticesinde, cari 

işlemler açığı artmış ve cari işlemler açığının oluşturduğu risk geçmiş dönemlerde 

olduğu gibi sürdürülebilir yüksek oranlı büyümenin önünde bir endişe kaynağı olarak 

önemini korumuştur (Saygılı ve ark., 2010; 6). 2009 yılı itibari ile ülkelerin ihracatta 

çeşitlilik ve sıradanlıkta konumlarına bakıldığında Türkiye hem çeşitlilikte hem de 

sıradanlıkta dünya ortalamasına göre oldukça iyi konumdadır. Buna göre Türkiye’nin 

ihracatı çeşitlilik ve sıradanlık yönüyle; Rusya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin 

önünde Hong-Kong, Singapur, Kore gibi ülkelerin hemen gerisindedir (Ekonomi 

Bakanlığı, 2013; 18). Bu süreçte ülkemizin ihraç ürünleri çeşitliliğinin dünya 

ortalamasından daha fazla arttığı, buna karşılık ihraç ürünlerinin niteliğinin ancak dünya 

ortalamasına paralel bir şekilde yükseldiği anlaşılıyor. Buradan hareketle Türkiye’nin 

en önemli önceliklerinden birinin, üretim yapısının ihracata konu ürünlerin niteliğinin 

artırılmasına imkan sağlayacak şekilde dizayn edilmesi olduğu sonucu çıkmaktadır 

(Ekonomi Bakanlığı, 2013; 18-19).  

2.3.11. İhracatın İthalata Bağımlılığı 

 İthalat ile ihracat arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu bilinmektedir. İhraç 

edebilmeniz için genellikle ithal etmeniz gerekir. Özellikle ülke kaynaklarınızın 

tamamını temin konusunda yeterli değilseniz bunu yapmak zorunda kalabilirsiniz. 

Çünkü gerek ithalat ve herekse ihracat ülke içersindeki sosyal ve siyasi ve ekonomik 

dengeleri de doğrudan etkileyebildiği gibi verimlilik açısından da belirleyici 

olabilmektedir. İthalat ve verimlilik arasındaki teorik ilişki incelendiğinde ihracat ve 

verimlilik arasındaki ilişkiden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu görülür (Uçak ve 

Arısoy, 2011;642).  
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Bir ülkede ihraç malı içerisinde ithal malı oranının yüksek olması o ülkenin ara 

malı, yatırım malı, teknoloji ve beşeri sermayeden yoksun olduğunu göstermektedir. 

Buna bağlı olarak ta bir ülkenin ara malı, ham madde, beşeri sermaye ithal ederek 

ihracatını arttırması ve ekonomik büyüme gerçekleştirmesi ilgili ülkenin ithalata dayalı 

bir ekonomik büyüme süreci içerisinde olduğunu göstermesi bakımından oldukça 

önemlidir (Akbaş ve Şentürk, 2013; 195). Ülkemizde de buna benzer bir bağlantıdan 

söz edilebilir. Çünkü ülkemizin ithalatına bakıldığında sanayi mallarının üretime 

yönelik ithalat içerisinde önemli yer aldığı görülür. Bu aynı zamanda ihracat miktarının 

da artırılabileceği anlamını taşıyabilir. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu büyüme 

sürecinde ihracatı artırmak ve ekonomik büyüme elde etmek için ithalata ciddi anlamda 

ihtiyacı vardır. Bu sadece Türkiye için değil benzer şartlara sahip bütün ülkeler için 

geçerlidir.  

Türkiye'de imalat sanayinin ithalat bağımlılık oranı % 43'tür. Yani Türkiye'de iç 

piyasaya veya ihracata gidecek herhangi bir mal üretmek için dışarıdan alınması 

gereken girdi oranı % 43'tür (www.tim.org.tr). Bazı sektörlerde ithal girdi oranı % 72 

oranında iken bazı sektörlerde bu oran % 8 oranına kadar düşmektedir. Bu girdilerin 

başında enerji gelmektedir. 2011 yılında Türkiye'nin enerji ithalatı 54,1 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. Cari açığımızın 77 milyar, dış ticaret açığımızın 105 milyar dolar 

olduğunu göz önüne alındığında sadece enerji ithalatı, cari açığın yüzde 70'ini, dış 

ticaret açığının yüzde 51'ini oluşturmaktadır (www.tim.org.tr). 
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2.4. TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 2013 yılı ve sonraki iki yıl için mal ticaret 

hedefleri verilmiştir. 

 Tablo 2.4.1. Mal Ticaret Hedefleri  

(Milyar Dolar)  2011* 2012* 2013** 2014** 2015** 

İhracat 

 

135 

 

152,5 

 

158 

 

172,3 

 

187,1 

 
İthalat 

 

240,8 

 

236,5 

 

253 

 

272,2 

 

291,2 

 
D.T. Hacmi 

 

375,8 

 

389 

 

411 

 

444,5 

 

478,3 

 
D.T. Dengesi 

 

-106 

 

-84 

 

-95 

 

-99,9 

 

-104,1 

 
İhracat/İthalat (%) 

 

56,1 

 

64,5 

 

62,5 

 

63,3 

 

64,3 

 
 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 25 

* Gerçekleşme (Kaynak: TÜİK) 

** Beklenti (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı - 10/09/2012) 

Tablo incelendiğinde 2012 yılında 152,5 milyar dolar olan ihracatın 2013 yılında 

158 milyar dolara çıkması, 2014 yılında 172,3 milyar dolara ve 2015 yılında ise 187,1 

milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Aynı şekilde 2012 yılında 236,5 milyar dolar olan 

ithalatın 2013 yılında 253 milyar dolara çıkması, 2014 yılında 272,2 milyar dolara ve 

2015 yılında ise 291,2 milyar dolarlık ithalat yapılması hedefleniyor. 2012 yılında 389 

milyar dolar olan dış ticaret hacminin ise, 2013 yılında 411 milyar dolara çıkması, 2014 

yılında 444,5 milyar dolar ve 2015 yılında da 478,3 milyar dolar olması hedefleniyor. 

2011 yılında 106 milyar dolarlık dış ticaret dengesine nazaran 2012 yılında 84 milyar 

dolarla iyileşme eğilimi gösteren dış ticaret dengesi, 2013 yılında tekrar artacağı ve 95 

milyar seviyelerine çıkacağı 2014 yılında 99,9 milyar dolara ve 2015 yılında ise 104,1 

milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin dünya üzerindeki ihracatı yapılan toplam mal 

ticaretindeki payı gösterilmiştir. 
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Tablo 2.4.2. Türkiye'nin Küresel Mal İhracatındaki Payı  

0,77

0,82
0,81

0,75
0,74

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

0,84

2007 2008 2009 2010 2011

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 26 

Tablo incelendiğinde Türkiye’nin dünya mal ticaretinde ihracattaki payının 2008 

yılından beri düştüğü ve 2011 yılı itibariyle 0,74 olduğu görülmektedir. 

Tablo 2.4.3.’de Türkiye’nin küresel hizmet ihracatındaki payı (%) gösterilmiştir. 

Tablo 2.4.3. Türkiye'nin Küresel Hizmet İhracatındaki Payı 

0,84

0,9

0,97

0,91
0,92

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

2007 2008 2009 2010 2011

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 39 

Tablo 2.4.3. incelendiğinde Türkiye’nin dünya hizmet ticaretinde ihracattaki 

payının 2011 yılı itibariyle 0,92 olduğu görülmektedir. Tablodan çıkarılabilecek bir 
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başka sonuç ise Türkiye’nin dünya mal ticaretindeki payı 0,74 iken, dünya hizmet 

ticaretindeki payı 0,92 oranındadır. Buda Türkiye’nin dünya ticaretinde hizmet 

ticaretinde, mal ticaretine nazaran daha üstün olduğunu göstermektedir.  

Tablo 2.4.4.’de ise Türkiye’nin 2007-2011 yılları arasındaki dış ticaret hacminin 

GSYH’ye oranları verilmiştir. 

Tablo 2.4.4. Dış Ticaret Hacmi/GSYH (%)  

 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 27 

Tablo incelendiğinde Türkiye’nin dış ticaret hacminin GSYH’ye oranının 2011 

yılında yüzde 48,7 olarak gerçekleştiği görülüyor. Buda Türkiye’nin, uluslararası 

ticarette dünya ile entegrasyonu büyük ölçüde sağladığını gösteriyor. (T.C. Ekonomi 

Bakanlığı, 2013: 27) 

Tablo 2.4.5’da Türkiye’nin 2010-2012 yılları arasında yapmış olduğu dış 

ticaretin ayrıntılarına yer verilmiştir. 
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Tablo 2.4.5. Dış Ticaretin Gelişimi: 2010-2011-2012  

 

 

Yıllık (Milyar $) 

2010 2011 2012 Değişim (%) 

2011/2012 

İhracat 113,9 134,9 152,6 13,1 

Enerji İhracatı 4,5 6,5 7,7 17,9 

Altın İhracatı 2,1 1,5 13,3 805,3 

İthalat 185,5 240,8 236,5 -1,8 

Enerji İthalatı 38,5 54,1 60,1 11,1 

Altın İthalatı 2,5 6,1 7,6 24,6 

Dış Ticaret Hacmi 299,4 375,7 389,1 3,6 

Dış Ticaret 

Dengesi 

-71,7 -105,9 -84,0 -20,7 

Enerji Dışı Denge  -37,6 -58,4 -31,6 -45,9 

İhracat / İthalat (%) 61,4 56,0 64,5 * 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 28 

Tablo incelendiğinde Türkiye’nin 2010-2012 yılları arasında ihracatın sürekli 

olarak artış gösterdiği görülmektedir. İthalatta ise 2010 yılına göre 2011 yılında artış 

gösteren ithalat, 2012 yılında ise 2011 yılına göre azalmıştır. Türkiye’nin 2010-2012 

yılları arasında yapmış olduğu dış ticarette en dikkat çekici nokta 2011 ile 2012 yılları 

arasındaki altın ihracatının yüzde 805,3 artmasıdır. İkinci bir önemli bir husus da 

ihracatın 2012 yılında 2011 yılına oranla yüzde 13,1 artması, buna karşılık ithalatın 

2012 yılında 2011 yılına oranla yüzde -1,8 azalmasıdır.  

Tablo 2.4.6.’de Türkiye’nin yapmış olduğu başlıca ihraç ürünleri gösterilmiştir. 
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Tablo 2.4.6. Türkiye’nin Başlıca İhraç Ürünleri  
  Milyon Dolar İHRACAT İTHALAT DENGE DEĞ. % 

Sıra Fasıl Yıllık 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011/2012 

1 71 İnciler, Kıymetli  Taş 

Ve Metal Mamuller  

 

3.739 

 

16.328 

 

7.022 

 

8.530 

 

-3.284 

 

7.798 

 

336,7 

 

2 87 Motorlu Kara Taşıtları 

 

15.803 

 

15.151 

 

17.184 

 

14.514 

 

-1.381 

 

636 

 

-4,1 

 

3 84 Elektriksiz Makinalar 11.561 

 

12.015 

 

27.111 

 

26.315 

 

-15.550 

 

-14.300 

 

3,9 

 

4 72 Demir Ve  Çelik 

 

11.225 

 

11.342 

 

20.424 

 

19.641 

 

-9.199 

 

-8.299 

 

1,0 

 5 85 Elektrikli Makina  Ve 

Cihazlar 

8.874 

 

9.380 

 

16.835 

 

16.280 

 

-7.961 

 

-6.899 

 

5,7 

 

6 61 Örme Giyim Eşyası 

Ve Aksesuarları 

 

8.386 

 

8.428 

 

1.085 

 

843 

 

7.301 

 

7.584 

 

0,5 

 

7 27 Mineral Yakıtlar, 

Mineral Yağlar  

 

6.539 

 

7.707 

 

54.118 

 

60.114 

 

-47.579 

 

-52.407 

 

17,9 

 

8 73 Demir Veya Çelikten 

Eşya 

 

5.748 

 

6.103 

 

2.521 

 

2.367 

 

3.227 

 

3.736 

 

6,2 

 

9 62 Örülmemiş Giyim 

Eşyası Ve 

Aksesuarları 

 

5.124 

 

5.436 

 

1.874 

 

1.498 

 

3.250 

 

3.938 

 

6,1 

 

10 39 Plastik Ve Plastikten 

Mamul Eşya 

 

4.580 

 

5.016 

 

12.579 

 

12.505 

 

-7.998 

 

-7.490 

 

9,5 

 

LİSTE TOPLAMI 

TOPLAM 

81.580 

 

96.905 

 

160.753 

 

162.607 

 

-79.173 

 

-65.702 

 

18,8 

 
134.907 

 

152.561 

 

240.842 

 

236.537 

 

-105.935 

 

-83.976 

 

13,1 

 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 31 

Tablo incelendiğinde Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı ihracatta maden 

ürünlerinin ihracatı 16 328 milyon dolar ile ilk sırada yer alır. Bunu motorlu kara 

taşıtları 15 151 milyon dolarla ikinci sırada, elektriksiz makineler 12 015 milyon dolar 

ile üçüncü, demir ve çelik ürünleri 11 342 milyon dolar ile dördüncü, elektrikli makine 

ve cihazlar 9 380 milyon dolar ile beşinci sırada yer alır. 

Tablo 2.4.7.’de Türkiye’nin yapmış olduğu başlıca ithal ürünleri gösterilmiştir. 
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Tablo 2.4.7. Türkiye’nin Başlıca İthal Ürünleri  

  Milyon Dolar İTHALAT İHRACAT DENGE DEĞ. % 

Sıra Fasıl Yıllık 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011/2012 

1 27 Mineral Yakıtlar, Mineral 

Yağlar 

54118 60114 6539 7707 -47579 -52407 11,1 

2 84 Elektriksiz Makinalar 27111 26315 11561 12015 -15550 -14300 -2,9 

3 72 Demir Ve Çelik 20424 19641 11225 11342 -9199 -8299 -3,8 

4 85 Elektrikli Makina Ve 

Cihazlar, Aksam Ve 

Parçaları 

16835 16280 8874 9380 -7961 -6899 -3,3 

5 87 Motorlu Kara Taşıtları 17184 14514 15803 15151 -1381 636 -15,5 

6 39 Plastik Ve Plastikten 

Mamul Eşya 

12579 12505 4580 5016 -7998 -7490 -0,6 

7 71 İnciler, Kıymetli Taş Ve 

Metal Mamülleri 

7022 8530 3739 16328 -3284 7798 21,5 

8 29 Organik Kimyasal 

Müstahsallar 

5504 5065 545 647 -4959 -4418 -8,0 

9 90 Optik, Fotoğraf, Sinema, 

Ölçü Cihazları 

4116 4055 448 555 -3668 -3500 -1,5 

10 30 Eczacılık Ürünleri 4697 3996 567 662 -4131 -3334 -14,9 

LİSTE TOPLAMI 

TOPLAM 

169591 171014 63882 78801 105709 92213 0,8 

240842 236537 134907 152561 -105935 -83976 -1,8 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 32 

Tablo incelendiğinde Türkiye’nin 2012 yılında en çok ithal ettiği ürün 60 114 

milyon dolar ile Mineral yakıtlar, Mineral yağlar ürünleri ilk sıradadır. Elektriksiz 

makineler 26 315 milyon dolar ile ikinci sırada, demir ve çelik ürünleri 19 641 milyon 

dolarla üçüncü sırada, elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları ürünleri 16 280 

milyon dolar ile dördüncü sırada, motorlu kara taşıtları ürünleri ithalatı ise 14 514 

milyon dolar ile beşinci sırada yer alır. 
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Tablo 2.4.8.’da Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı ihracatta en çok paya sahip ilk 

beş ülke gösterilmiştir. 

Tablo 2.4.8. Türkiye’nin 2012 Yılında Yaptığı İhracatta En Çok Paya Sahip İlk Beş 

Ülke  

5,4

5,7

6,5

7,1

8,6

0 2 4 6 8 10

B.A.E.

İngiltere

İran

Irak

Almanya

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 33 

Bu tablo incelendiğinde Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı ihracatta en çok payı 

yüzde 8,6 ile Almanya alır. Irak yüzde 7,1 ile ikinci, İran yüzde 6,5 ile üçüncü, İngiltere 

yüzde 5,7 ile dördüncü, B.A.E. ise yüzde 5,4 ile beşinci sırada yer alır. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı ithalatta en çok paya sahip 

ilk beş ülke gösterilmiştir. 
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Tablo 2.4.9. Türkiye’nin 2012 Yılında Yaptığı İthalatta En Çok Paya Sahip İlk Beş 

Ülke  

5,6

6

9

9

11,3

0 2 4 6 8 10 12

İtalya

A.B.D.

Çin

Almanya

Rusya Federasyonu

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 33 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı ithalatta en 

çok payı yüzde 11,3 ile Rusya Federasyonu alır. Almanya yüzde 9,0 ile ikinci, Çin 

yüzde 9,0 ile üçüncü, A.B.D. yüzde 6,0 ile dördüncü, İtalya ise yüzde 5,6 ile beşinci 

sırada yer alır. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin yapmış olduğu ihracat verilerinin bölgelere göre 

dağılımı gösterilmiştir. 
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Tablo 2.4.10. Türkiye’nin Yapmış Olduğu İhracatın Bölgelere Göre Dağılımı  

(Milyon Dolar) Aralık Ocak-Aralık 

2011 2012 Değ (%) 2011 2012 Değ 

(%) 

A- AB (27) 5201 4953 -4,8 62347 59241 -5,0 

B- SERBEST BÖLGELER 313 180 -42,5 2545 2295 -9,8 

C- DİĞER ÜLKELER 6963 7513 7,9 70015 91025 30,0 

     1- DİĞER AVRUPA 1190 1187 -0,3 12976 14373 10,8 

     2- AFRİKA 1100 1228 11,6 10334 13361 29,3 

          Kuzey Afrika 689 865 25,5 6701 9448 41,0 

          Diğer Afrika 411 363 -11,6 3633 3913 7,7 

     3- AMERİKA 834 899 7,7 7926 9636 21,6 

          Kuzey Amerika 648 610 -5,9 5459 6673 22,2 

          Orta Amerika ve Karayip 55 65 18,6 626 770 22,9 

          Güney Amerika 131 224 70,5 1840 2193 19,1 

     4- ASYA 3783 4146 9,6 38134 53059 39,1 

          Yakın ve Ortadoğu 2865 3150 10,0 27935 42477 52,1 

          Diğer Asya 918 996 8,5 10199 10582 3,7 

     5- AVUSTRALYA VE                                           

YENİ ZELANDA 

53 48 -8,7 481 490 2,0 

     6- DİĞER ÜLKE  

VE BÖLGELER 

4 5 39,8 164 105 -35,7 

TOPLAM 12477 12646 1,4 134907 152561 13,1 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 34 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye’nin 2012 yılında yapmış olduğu 

ihracatın yaklaşık yüzde 40’a yakın kısmını sadece Avrupa Birliği ülkelerine yapmıştır. 

Yine yaklaşık yüzde 40’a yakın kısmını ise Asya ülkelerine yapmıştır. Görüldüğü gibi 

Avrupa ve Asya ülkeleri Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 80 gibi çok büyük bir 

kısmını oluşturmaktadır. Tablodan çıkarılacak bir başka sonuç ise Avrupa Birliği 

ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 5 oranında azaldığı görülmektedir. Avrupa ülkelerine 

yapılan ihracatın azalmasına karşın, Asya ülkelerine yapılan ihracat yüzde 39,1 
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oranında artmıştır. Buda daralan Avrupa pazarına karşın, Asya pazarına yüklenildiğini 

göstermektedir. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin yapmış olduğu ithalatın bölgelere göre dağılımı 

gösterilmiştir. 

Tablo 2.4.11. Türkiye’nin Yapmış Olduğu İthalatın Bölgelere Göre Dağılımı  

(Milyon Dolar) Aralık Ocak-Aralık 

2011 2012 Değ (%) 2011 2012 Değ (%) 

A- AB (27) 7683 7637 -0,6 91128 87446 -4,0 

B- SERBEST BÖLGELER 94 89 -5,0 1038 1046 0,8 

C- DİĞER ÜLKELER 12817 12099 -5,6 148675 148045 -0,4 

     1- DİĞER AVRUPA 3342 3175 -5,0 35979 37409 4,0 

     2- AFRİKA 404 455 12,8 6767 5922 -12,5 

          Kuzey Afrika 199 267 34,1 3342 3309 -1,0 

          Diğer Afrika 205 189 -7,9 3425 2613 -23,7 

     3- AMERİKA 2140 1446 -32,4 22749 20234 -11,1 

          Kuzey Amerika 1710 990 -42,1 17346 15085 -13,0 

          Orta Amerika ve Karayip 91 106 16,1 903 1069 18,3 

          Güney Amerika 339 350 3,2 4500 4079 -9,4 

     4- ASYA 5946 5576 -6,2 73583 71012 -3,5 

          Yakın ve Ortadoğu 1452 1462 0,7 20439 21410 4,7 

          Diğer Asya 4494 4113 -8,5 53144 49602 -6,7 

     5- AVUSTRALYA VE YENİ 

ZELANDA 

123 55 -55,3 807 861 6,7 

     6- DİĞER ÜLKE VE 

BÖLGELER 

862 1392 61,4 8789 12607 43,4 

TOPLAM 20594 19825 -3,7 240842 236537 -1,8 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, 2013: 35 

Tablo 2.4.11. incelendiğinde Türkiye’nin 2012 yılında yapmış olduğu ithalatın 

yaklaşık yüzde 40’a yakın kısmını Avrupa Birliği ülkelerinden yapmıştır. yüzde 30’a 

yakın kısmını Asya ülkelerinden yapmaktadır. Görüldüğü gibi Avrupa ve Asya ülkeleri 

Türkiye’nin ihracatında olduğu gibi ithalatında da yaklaşık yüzde 70 gibi çok büyük bir 

kısmını oluşturmaktadır. Tablodan çıkarılacak bir başka sonuç ise Avrupa Birliği 
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ülkelerinden yapılan ithalatın ihracatta olduğu gibi bir düşüş eğiliminde olduğu ve 

yüzde 4 oranında azaldığı görülmektedir.  

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin son yıllardaki ihracat ve ithalat miktarları 

Tablo 2.4.12.’de gösterilmektedir. İhracat ve ithalat verileri incelendiğinde 2002 yılında 

yaklaşık 36 milyar dolar iken, 2011 yılına gelindiğinde yaklaşık 135 milyar dolara 

yükseldiği görülmektedir. Buna karşın ithalat verilerinin de arttığı ve artışın ihracat 

artışının üzerinde olduğu görülmektedir. 2002 yılı verilerine göre ithalat miktarımız 

yaklaşık 52 milyar dolar iken, 2011 yılına gelindiğinde 241 milyar dolara yaklaştığını 

görmekteyiz. Buradan da anlaşılacağı gibi ithalattaki artış ihracattaki artışın çok 

üzerinde olması cari açığın en belirleyici göstergesidir. Dış ticarette yoğunlaşma esas 

olarak, dış ticaretin belirli sayıdaki firma tarafından kontrolü olarak tanımlanmasının 

yanı sıra, dış ticaretin belli ülkelerde, belli sektörlerde (fasıllarda) ya da maddelerde 

yoğunlaşması olarak ifade edilmektedir. (Kiremitçi ve diğerleri, 2010: 3) Türkiye ve 

Yozgat illeri bakımından değerlendirildiğinde böyle bir yoğunlaşmanın olmadığı 

görülmektedir. Bu da bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Çünkü, yoğunlaşmış 

firmalar ya da ürünlerde olacak sıkıntılar gerek ülkenin gerekse de ilin dış ticaretini 

ciddi olarak etkileyecektir. Ticari açıdan yatırım yapılması planlanan öncelikli alanlar 

belirlenmeli ve hangi grup ya da gruplarla çalışılacağı önceden tespit edilmelidir. (Kaya, 

1986: 88) Eğer bu tespit edilemezse dağınık bir görüntü elde edileceğinden çalışma 

başarısızlıkla sonuçlanabilir. 
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      Tablo 2.4.12. Türkiye’nin Son 10 Yıllık İhracat ve İthalat verileri (TÜİK, 2012)    
 İHRACAT (Dolar) 

 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Yatırım 

(sermaye) 2.790.179.717 8 4.344.031.291 9 6.530.837.813 10 7.997.690.484 11 9.423.368.558 11 13.754.544.206 13 16.725.376.991 13 11.116.832.424 11 11.771.080.047 10 14.191.696.382 11 

Hammadde 

(ara 

malları) 

14.657.325.002 41 18.494.474.782 39 25.945.605.922 41 30.289.781.567 41 37.788.251.900 44 49.403.025.071 46 67.733.801.599 51 49.734.011.868 49 56.380.660.914 50 67.941.697.273 50 

Tüketim 

malları 18.464.846.170 51 24.125.341.055 51 30.501.889.001 48 34.835.398.811 47 37.790.477.603 44 43.695.826.270 41 47.076.908.589 36 40.733.029.335 40 45.320.505.753 40 52.218.849.432 39 

Diğerleri 
146.738.140 0 288.989.174 1 188.820.084 0 353.537.281 0 532.577.457 1 418.354.357 0 491.108.447 0 558.738.976 1 410.972.470 0 554.625.743 0 

Yıl toplamı 
36.059.089.029 

 
47.252.836.302 

 
63.167.152.820 

 
73.476.408.143 

 
85.534.675.518 

 
107.271.749.904 

 
132.027.195.626 

 
102.142.612.603 

 
113.883.219.184 

 
134.906.868.830 

 

 İTHALAT (Dolar) 

Yatırım 

(sermaye) 8.399.564.903 16 11.325.906.779 16 17.397.440.482 18 20.363.221.590 17 23.347.555.798 17 27.054.432.821 16 28.020.665.407 14 21.462.823.387 15 28.818.241.904 16 37.270.610.670 15 

Hammadde 

(ara 

malları) 

37.655.830.493 73 49.734.760.233 72 67.549.436.061 69 81.868.283.580 70 99.604.659.525 71 123.639.630.703 73 151.747.101.303 75 99.509.820.926 71 131.445.426.338 71 173.140.242.682 72 

Tüketim 

malları 4.898.331.419 10 7.813.324.260 11 12.100.276.926 12 13.975.300.275 12 16.116.330.152 12 18.694.021.990 11 21.489.236.077 11 19.289.706.894 14 24.734.929.660 13 29.692.267.562 12 

Diğerleri 
600.070.513 1 465.700.786 1 492.612.499 1 567.345.462 0 507.628.673 0 674.628.987 0 706.571.322 0 666.070.004 0 545.733.950 0 738.555.360 0 

Yıl toplamı 
51.553.797.328  69.339.692.058  97.539.765.968  116.774.150.907  139.576.174.148  170.062.714.501  201.963.574.109  140.928.421.211  185.544.331.852  240.841.676.274  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YOZGAT İLİNİN SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELERİ, 

DIŞ TİCARET VE YATIRIM ALANLARI ANALİZİ 

 

3.1. YOZGAT İLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay 

içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent’e yakın 

olması ve Doğu ile Batıyı bağlayan ana karayolu üzerinde bulunması nedeniyle konumu 

bakımdan değer taşımaktadır. Yozgat şehri 1.320 m. yükseklikte olan Bozok Platosu 

üzerinde kurulmuş yeni bir kenttir. Kentin doğusunda Mercimek tepe, batısında 

Çeşke tepesi, kuzeybatısında Kabak tepe, kuzeyinde Nohutlu (1.530 m) ve 

güneyinde Çamlık tepesi (1.525 m) yer alır. Şehir adeta dağlar arasına sıkışmış bir 

çanak görünümündedir. İçerisinde şehri ikiye bölen Kirazlı deresi ve bununla 

birleşen Çatak, Tekke ve Kurt ini Dereleri geçer. Yozgat ili GSYİH bakımından 81 il 

içerisinde son sıralarda yer almaktadır. 2001 yılı kişi başına düşen GSYİH sıralamasına 

göre, Yozgat 852 $ ile GSYİH’den 81 il içerisinde 74. sırada yer almaktadır. 

Gelişmişlik indeksi bakımından 5 dereceye ayrılan Türkiye’de 4.derecede bulunan 19 
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ilden 18. Sırada yer almaktadır. İç Anadolu’nun ortasında bulunan Yozgat İli toplam 

465.696 nüfusa sahiptir. (Dursun-Doğan, ty.: 10) 

Nüfusunun yaklaşık yüzde 77’si tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım, 

hayvancılık, tarıma dayalı sanayi ve diğer sanayi alanlarında gelişime açık fırsatlara 

sahip bir ildir. İl’in Anadolu’nun ortasında diğer komşu illere yakın ve bütün yolların 

kesiştiği bir coğrafyada bulunması büyük bir avantajdır. 1.412.300 Ha. alanı ile 

Türkiye’nin 16. ilidir. Öncelikli gelir kaynağı tarımdır. Tarım sektörü; sosyal, politik ve 

teknik yönleri ile diğer sektörlerden farklı özellikleri olan ve vazgeçilmez öneme sahip 

bir sektördür. Tarım ürünlerinin temel ihtiyaç maddeleri oluşu, bu ürünlere stratejik bir 

önem kazandırmıştır. Bütün ülkeler tarımsal ürünlerde; özellikle tahıl, şeker, süt, et ve 

bitkisel yağ gibi temel tarımsal ürünlerde kendi kendine yeterli olma çabası içerisinde 

olup tarım politikalarını bu hedef doğrultusunda yönlendirmektedir. (Büyükyılmaz ve 

Köksal, 2005: 16-17) Biyo-fiziksel ve sosyo-ekonomik koşullar bakımından Yozgat ili 

tekdüze bir yapıya sahip olmayıp; önemli farklılıklar göstermektedir. Bu özellik 

nedeniyle yetiştirilen ürünlerin çeşitlilikleri artmaktadır. Ancak artan çeşitlilik ilin 

sıradanlığını değiştirecek nitelikte değildir. Çeşitlenen üretim aynı zamanda işletmelerin 

farklı alanlara yönelmesine, üretici kültürü açısından daha bilinçli olmalarına sebep 

olmaktadır. Bilinçli üreticilerde aynı zamanda bilinçli işletmelerin gelişmesine ve 

çoğalmalarına neden olmaktadır. Sonuçta bölgede yaşayan insanların GSYİH’den daha 

fazla pay alabilmelerine ve refahlarının artmasına neden olabilmektedir.  

3.1.1. Coğrafi Durumu 

Yozgat ili İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. 

Coğrafi konum olarak kuzeyinde Çorum, Amasya ve Tokat, doğusunda Sivas, batısında 

Kırıkkale ve Kırşehir, güneyinde Kayseri ve Nevşehir illeri bulunmaktadır. Yozgat 



 

 

68 

ilinin yüzölçümü 14.123 km
2
 ve denizden yüksekliği ise 1.350 metredir. İlde toplam 14 

ilçe bulunmaktadır. 2010 yılı verilerine Yozgat ilinin genel olarak yüz ölçümleri ve 

nüfus durumları Tablo 3.1.1.1.’de gösterilmektedir. Yozgat ili karasal bir iklime 

sahiptir. Bu özelliğinden dolayı yazları kurak ve sıcak geçerken kışları oldukça soğuk 

geçmekte ve don olayı, bulutlu gün sayısı gibi iklimsel değişiklikler yoğun olarak 

yaşanmaktadır. (Engin ve Aydınözü, 2001: 62) 

Tablo 3.1.1.1. Yozgat İlçelere Göre Yüz Ölçümleri ve Nüfus Durumları 

İlçe Adı Yüz 

Ölçüm 

(km²) 

Yozgat 

Yüzölçümüne 

Oranı (% ) 

Nüfus Yozgat 

Nüfusuna 

Oranı (% ) 

Nüfus 

Yoğunluğu 

(km² ye 

düşen kişi 

sayısı) 

Merkez 2.039 0, 14 95.853 0, 20 47 

Akdağmadeni 1.896 0, 13 52.624 0, 11 28 

Aydıncık 331 0, 02 11.813 0, 02 36 

Boğazlıyan 1.751 0, 12 38.826 0, 08 22 

Çandır 189 0, 01 6.366 0, 01 34 

Çayıralan 1.256 0, 09 20.757 0, 04 17 

Çekerek 796 0, 06 28.352 0, 06 36 

Kadışehri 507 0, 04 16.452 0, 03 32 

Saraykent 157 0, 01 18.511 0, 04 118 

Sarıkaya 976 0, 07 43.021 0, 09 44 

Sorgun 1.769 0, 13 89.209 0, 18 50 

Şefaatli 833 0, 06 18.640 0, 04 22 

Yenifakılı 378 0, 03 6.695 0, 01 18 

Yerköy 1.245 0, 09 40.246 0, 08 32 

Yozgat 14.123 1, 00 487.365 1, 00 35 

Türkiye 783.562  72.561.312  94 

Kaynak: T.C. Yozgat Valiliği, 2012: 4 

Tablo incelendiğinde Yozgat il merkezinin yüz ölçümü olarak diğer ilçelere göre 

2.039 km
2
 ile en büyük alanı kapladığı görülmektedir. Bunu 1.896 km

2 
ile 

Akdağmadeni ve 1.769 km
2
 ile Sorgun ilçeleri izlemiştir. En küçük yüz ölçümü ise 157 

km
2
 ile Saraykent ve 189 km

2 
ile Çandır ilçelerinde görülmüştür. Nüfus olarak 

bakıldığında ise yine benzer sonuçlara rastlanmıştır. Yozgat ili merkez nüfusu 95.853 

kişi ile en yüksek nüfusa sahip olurken, bunu 89.209 kişi ile Sorgun ilçesi izlemektedir. 
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Daha sonra ise 52.624 kişi ile Akdağ madeni ilçesi gelmektedir. En düşük nüfus ise 

6.366 kişi ile Çandır ilçesinde gözlenirken, bu ilçeyi 6.695 ile Yeni Fakılı ilçesi 

izlemiştir. Nüfus yoğunlukları incelendiğinde ise durum değişmekte ve en düşük nüfusa 

sahip gözüken Saraykent ilçesi km
2
 ye 118 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Bu ilçeyi 

Sorgun ilçesi 50 kişi, Merkez ilçe 47 kişi ve Sarıkaya ilçesi 44 kişi ile izlemiştir. En 

düşün nüfus yoğunlukları ise 17 kişi ile Çayıralan ilçesinde, 18 kişi ile Yeni Fakılı ve 22 

kişi ile Şefaatli ve Boğazlıyan ilçeleri izlemiştir. 

Yozgat il genelinde ise km²’ye 35 kişi düşmektedir. Türkiye’de ise km²’ye düşen 

kişi sayısı 94 olup, Yozgat ilinde nüfus yoğunlu Türkiye nüfus yoğunluğu ortalamasının 

oldukça altındadır. İç Anadolu Bölgesi platolarının Yozgat’ta kalan bölümü “Bozok 

Platosu” olarak adlandırılmaktadır. Bu geniş plato sahası içerisinde, plato yüzeyinden 

fazla yüksek olmayan dağ ve tepeler yer almaktadır. Güney bölümü, ortalama 

yüksekliği 1.000-1.500 m arasında değişen lav yaylası özelliğindedir. Akarsular 

volkanik saha içerisinde yerleşerek derin yataklar meydana getirmişlerdir. Bozok 

Platosu’nun kuzeydoğu kesiminde dalgalı bir topografya hakimdir. Yozgat yöresinde 

tipik İç Anadolu iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert özelliğe 

sahip olan karasal iklimin bölgede kuraklık ve step bitki örtüsü, yörenin tanıtıcı 

özelliklerindendir. Sert iklim koşulları, Yeşilırmak havzasına giren Çekerek Vadisi’nde 

biraz yumuşamakta, az da olsa Karadeniz ardı ikliminin etkileri görülmektedir. (T.C. 

Yozgat Valiliği, 2012: 5) 

Yozgat ilinin merkezinin ilçelere göre uzaklıkları incelendiğinde merkeze en 

uzak ilçe 143 km ile Yeni Fakılı ilçesi olurken, bunu 134 km ile Çandır ve 122 km ile 

Çayıralan ilçeleri izlemektedir. En yakın ilçeler ise 34 km ile Sorgun ilçesi ilk sırada yer 

alırken bunun 40 km ile Yerköy ilçesi izlemektedir. 
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3.1.2. Nüfus 

Yozgat ilinin nüfus durumu incelendiğinde 1960 yılından günümüze kadarki 

dönemde ciddi bir artışın olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeninin göç 

olduğu bilinmektedir. Göç olgusu Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat ilinin de en 

önemli sorunu olmaktadır. Yozgat iline ait 1960 yılından itibaren nüfus durumu Tablo 

3.1.2.1.’de gösterilmektedir.  

Tablo 3.1.2.1. Yozgat İline Ait 1960 Yılından 2012 Yılına Kadarki Nüfus Durumu  

Yıllar Türkiye Yozgat Oran (%) 

1960 27.754.820 402.400 1, 45 

1965 31.391.421 437.883 1, 39 

1970 35.605.176 464.410 1, 30 

1975 40.347.719 500.371 1, 24 

1980 44.736.957 504.433 1, 13 

1985 50.664.458 545.301 1, 08 

1990 56.473.035 579.150 1, 03 

1997 62.865.574 614.259 0, 98 

2000 67.803.927 682.919 1, 01 

2007 70.586.256 492.127 0, 70 

2008 71.517.100 484.206 0, 68 

2009 72.561.312 487.365 0, 67 

2010 73.722.988 476.096 0.65 

2011 74.724.269 465.696 0.62 

2012 75.627.384 453.211 0.60 

Kaynak: TÜİK, 2013 

Tablo incelendiğinde 1960 yılında Yozgat ilinin Türkiye nüfusuna oranı yüzde 

1.45 iken günümüzde bu oranın yüzde 0.62 seviyesine indiği görülmektedir. Son 50 

yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 2, 61 kat artış gösterirken, Yozgat ili 1, 21’lik artış ile 

Türkiye ortalamasının oldukça altında bir artış göstermiştir. Bu oran bize göç miktarının 

tahmin edilenin çok üzerinde olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır. 

Yozgat ilinin nüfus dağılımının yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımları ise 

Tablo 3.1.2.2.’te verilmektedir. Tablo incelendiğinde nüfus yoğunluğunun 10 ile 40 

yaşları arasında yığılma gösterdiği görülmektedir. Bu da bize Yozgat’ın genç nüfusa 
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sahip bir il olduğunu göstermektedir. Nüfusun erkek ve kadın olarak dağılımına 

baktığımızda ise genel bir dengenin hakim olduğu görülmektedir. İl genelinde erkek 

nüfusu 233.267 kişi iken kadın nüfusu ise 232.429 kişi olarak belirlenmiştir. Türkiye 

geneli ile kıyaslandığında benzer sonuçların alındığı görülmektedir. 

Tablo 3.1.2.2. Yozgat İlinin Nüfus Dağılımının Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre 

Dağılımları  

İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus     

 Yaş grubu Toplam Erkek Kadın 

Yozgat ‘0-4’ 32.947 16.968 15.979 

 ‘5-9’ 36.072 18.509 17.563 

 ‘10-14’ 42.132 21.435 20.697 

 ‘15-19’ 43.140 22.142 20.998 

 ‘20-24’ 35.747 18.235 17.512 

 ‘25-29’ 33.395 17.348 16.047 

 ‘30-34’ 32.717 16.757 15.960 

 ‘35-39’ 29.601 14.765 14.836 

 ‘40-44’ 27.494 13.906 13.588 

 ‘45-49’ 28.366 14.044 14.322 

 ‘50-54’ 23.983 12.150 11.833 

 ‘55-59’ 22.780 11.331 11.449 

 ‘60-64’ 19.616 9.335 10.281 

 ‘65-69’ 15.601 7.070 8.531 

 ‘70-74’ 11.869 5.288 6.581 

 ‘75-79’ 8.558 3.780 4.778 

 ‘80-84’ 6.383 2.711 3.672 

 ‘85-89’ 2.231 836 1.395 

 ‘90+’ 579 130 449 

 Toplam 453.211 226.740 226.471 

Kaynak: TÜİK, 2012 

3.1.2.1. Yozgat İli Göç Durumu 

Yozgat ilinde Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ciddi bir devlet 

yatırımının yapılmamış olması nedeniyle ciddi anlamda göç veren bir il konumundadır. 

Halen daha yatırımların yapılmadığı ve yakın gelecekte de bu konuda bir iradenin 

görülmeyişi göç olgusunun Yozgat’ın kaderi olmaya devam edeceğini göstermektedir. 

1975 yılında günümüze kadar ki göç durumu (Tablo 3.1.2.1.1.) incelendiğinde ortalama 

net göç miktarının yaklaşık yüzde 35 olduğu görülmektedir. Bu ise her yüz kişiden 35 
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kişinin bu ilde kalmayarak başta büyük şehirler olmak üzere göç ettiklerini 

göstermektedir. (Şekil 3.1.2.1.1. ve 3.1.2.1.2.) 

Tablo 3.1.2.1.1. Yozgat İlinin Son 38 Yıllık Göç Olgusu 

Yıllar Yozgat İli Net Göç Yozgat İli Net Göç Hızı (‰) 

1975-1980 Dönemi -21.905 -49, 18 

1980-1985 Dönemi -14.279 -29, 33 

1985-1990 Dönemi -34.502 -64, 31 

1995-2000 Dönemi -26.275 -41, 88 

2007-2008 Dönemi -14.765 -30, 04 

2008-2009 Dönemi -7.841 -16.00 

2009-2010 Dönemi -13.437 -27, 83 

2010-2011 Dönemi -11.670 -24, 75 

Kaynak: T.C. Yozgat Valiliği, 2012: 4 

 

 

Yozgat ili nüfusuna kayıtlı kişilerin göç durumları incelendiğinde genel olarak 

büyük şehirleri tercih ettikleri görülmektedir (TÜİK, 2011). Göç edenlerin yaklaşık 

yüzde 50’lik kısmı Ankara ilini tercih ederken, yüzde 22’lik kısmı ise İstanbul ilini 

tercih etmektedir. Bunun dışında bir kısımı (yüzde 10) Kayseri ilini tercih ederken diğer 

illeri tercih edenlerin oranları ise değişiklikler göstermektedir. Büyük şehirlerdeki 

tercihin temel belirleyicisi iş imkanlarının daha bol olması oluştururken, diğer iller ise 

daha ziyade görev değişikliği olmaktadır. 
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Yozgat ilinden yapılan göçlerin nedenleri ise Şekil 3.1.2.1.3.’te gösterilmektedir.  

 
 

Şekil 3.1.2.1.1. Yozgat İlinin 1975-2011 Yılları Arasındaki Net Göç Oranı (T.C. 

Yozgat Valiliği, 2012 : 14) 

 

Şekil 3.1.2.1.2. Yozgat İlinin 1975-2011 Yılları Arasındaki Net Göç Hızı (T.C. Yozgat 

Valiliği, 2012 : 14) 
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Şekil 3.1.2.1.3. Yozgat İlinden Yapılan Göçlerin Nedenleri (Yozgat 2023 

Stratejik Plan ve Eylem Planı, ty.a: 158) 
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3.1.3. Alt Yapı İmkânları 

3.1.3.1. Ulaşım 

Yozgat ilinin taşımacılığı ağırlıklı olarak karayoluna ve kısmen de olsa 

demiryolu ile sağlanmaktadır. Ancak demiryolu taşımacılığının etkin olarak 

kullanıldığını ifade etmek doğru olmaz. Çünkü alışkanlıkların terk edilememesi, demir 

yolu taşımacılığında ayrıca aktarmaların artması ve demir yolu miktarındaki 

yetersizlikler ile demiryolu kalitesinin kötülüğü kişileri karayolu taşımacılığına 

yönlendirmektedir. Yozgat İl sınırları içerisinde 442 Km. Devlet Yolu ve 529 Km. İl 

Yolu olmak üzere toplam 971 Km yol ağı mevcuttur. Bunların dışında Yozgat il 

sınırları içerisinde 4.358 km köy yolu bulunmaktadır. Köy yollarının büyük kısmının da 

stabilize ya da toprak yollardan oluşmaktadır. Yozgat ilinde demiryolu ulaşımı 

bakımından incelendiğinde tamamı ana hat olmak üzere 130 km’lik demiryolu ağı 
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bulunmaktadır. Ancak demir yolları konum olarak il geneline hitap edemediğinden 

tercih durumu zayıf kalmaktadır. (Büyükyılmaz ve Köksal, 2005: 36) 

3.1.4. Sağlık 

Yozgat iline ait sağlık alt yapısına ait göstergeler incelendiğinde Yozgat ili 

sağlık durumu incelendiğinde hastane sayısının 16 olduğu görülürken bunun 1 tanesi 

özel hastane geri kalanı ise Devlet hastanesi niteliğindedir. Sağlık ocağı sayısı ise 96 

adet, toplam yatak sayısı ise 822 kişiliktir. İl geneli için oldukça yetersiz konumda olan 

bu sayılar ilin sağlık açısından kendisine yeterli olmadığını göstermektedir. Ancak son 

yıllarda Bozok Üniversitesi bünyesinde açılan Tıp Fakültesinin aktif hale gelmesi ile bir 

miktar rahatlamanın olacağı beklenebilir. Ancak yinede ilde yaşayan insanların Ankara 

başta olmak üzere Kayseri ve İstanbul’a sağlık için tercihte bulunacaklarını söylemek 

yanıltıcı olmayacaktır. Yozgat ilinin sağlık personeli çalışanları sayıları incelendiğinde 

ilin sağlık personeli bakımından tam olarak kendine yeterli durumda olmadığı ve devlet 

tarafından desteklenmediği görülmektedir. Görülen açık yeterli sağlık desteğinin 

alınmasını engellemekte ve kişilerin sağlık ihtiyaçlarını başka illerden almalarına yol 

açmaktadır. Göç olgusu sadece ekonomik olmayıp pek çok nedene bağlanmaktadır. 

Sağlık ihtiyacı da bunlardan birisi ve en önemlilerindendir. Sağlık personeli sayısının 

yeterli seviyeye ve kaliteye ulaşmadığı sürece bu sektörün göç olgusuna katkısı devam 

edecektir. (T.C. Yozgat Valiliği, ty.: 21-22) 

3.1.5. Eğitim 

Yozgat ili eğitim bakımından incelendiğinde eğitim seviyesi olarak Türkiye 

ortalamasına yakın değerlere sahip olduğu görülür. Ancak okullaşma oranı Okul öncesi 

için yüzde 53.49 olurken, İlköğretim çağı için yüzde 91.48 ve Orta öğretim için ise 

yüzde 61.13 olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle her 100 öğrenciden 9 kişisi 
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ilköğretime gitmezken her 100 kişiden 39’u ise orta öğretime katılmamaktadır. Genel 

anlamda bakıldığında öğretim seviyesinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca 

öğretim kalitesinin de yetersizliği dikkate alındığında Yozgat ilinin eğitim bakımından 

geri kalmış bir yapıda olduğu görülür. İlin okul sayıları bakımından değerlendirmesi 

yapıldığında ise oldukça farklı okul türlerinin olduğu görülür. (T.C. Yozgat Valiliği, 

2013) 

Eğitim kurumu türleri bakımından incelendiğinde Anadolu Lisesi sayısının 20, 

Anadolu Kız Teknik ve Meslek Lisesi sayısının 19 ve Anadolu İmam Hatip Okulu 

sayısının ise 10 olarak ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir. 

Okul sayıları bakımından incelendiğinde ise sonuçlar biraz daha farklılaşmakta 

ve düşündürmektedir. Okul sayısı bakımından ilköğretim okulu sayısı 343 ile ilk 

sıradadır ve beklenen bir rakamdır. Ancak Meslek lisesi sayısının neredeyse bütün 

liselerin toplamından fazla olması Devletin bu ilde yaşayanları ara eleman yetiştirme 

eğiliminde olduğunu düşündürmektedir. Normal liselerinde Anadolu lisesi olduğu 

düşünüldüğünde Toplan 25 lise ve 7 Anadolu Öğretmen lisesi ve 1 Fen lisesi 

bulunmaktadır. Bunların dışında 2006 yılında kurulan Bozok Üniversitesi her ne kadar 

yeterli öğretim elemanı olmasa da çok sayıda fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek 

okulu açarak eğitim seviyesini yükseltmeye çalışmaktadır. (T.C. Yozgat Valiliği, 2013) 

Üniversite bünyesinde 8 fakülte (Eğitim, Fen-Edebiyat, İlahiyat, İletişim, 

İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Tarım ve Doğa Bilimleri ve Tıp 

Fakülteleri) bulunmaktadır. Bunun dışında dört yıllık eğitim veren Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ile 

Hayvansal Üretim Yüksek Okulu Bulunmaktadır. İki yıllık eğitim veren meslek yüksek 

okulu sayısı ise altıdır (Yozgat MYO, Akdağmadeni MYO, Boğazlıyan MYO, Sağlık 
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Hizmetleri MYO, Yerköy Adalet MYO ve Sorgun MYO). (T.C. Bozok Üniversitesi, 

2013) 

3.1.6. Tarım 

Yozgat ilinin temel ekonomik yapısını tarım ve tarıma dayalı ürünler 

oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım sektörü ilin özellikle önem verilmesi gereken alanını 

oluşturmaktadır. Genel olarak Yozgat ilinin 1.412.300 hektarlık toplam arazisinin 

825.133 hektarı tarımda kullanılmaktadır. İldeki aktif nüfusunun yüzde 32, 1’i tarım 

sektöründe çalışmaktadır. Her üç kişiden birisinin tarım sektörü ile doğrudan 

ilgilenmesi bu alana ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir. Başka çalışma alanı 

bulamayan ve göç etmek istemeyenlerinde zorunlu olarak tarım alanında çalıştıkları 

düşünüldüğünde bu rakamın çokta büyük olmadığı anlaşılmaktadır. (T.C. Yozgat 

Valiliği, 2013) 

Yozgat ilinin arazi kullanım durumları Tablo 3.1.6.1.’de gösterilmektedir. Tablo 

incelendiğinde sahip olunan arazi miktarının yüzde 57.5’inin tarla arazisi, yüzde 

0.54’lük kısmının bağ-bahçe arazisi, yüzde 19.39’luk kısmın çayır ve mera arazisi ve 

yüzde 20.02’lik kısmını ise orman arazisi oluşturmaktadır. Kültüre elverişli olmayan 

arazi miktarı ise yüzde 2.51 kadardır. Genel olarak değerlendirildiğinde Yozgat ili tarım 

potansiyeli olarak oldukça zengin bir yapıdadır. Ancak gerekli ve yeterli üretim 

planlarının yapılmaması, tarım bakanlığı tarafından yapılan desteklerin yanlış ve 

dengesiz yapılması bu potansiyelin yeterince kullanılmasını önlemektedir. (T.C. Yozgat 

Valiliği, 2013) 
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      Tablo 3.1.6.1. Yozgat İli Arazi Kullanım Durumu  

A. GENEL KÜLTÜR ARAZİLERİ MİKTARI (Ha) ORANI (%) 

TARLA ARAZİSİ 

Hububat 426.130 57, 5 

 Bakliyat 29.137 

Sanayi Bitkileri 37.975 

Yem Bitkileri 15.056 

Nadas Alanı 263.871 

TOPLAM 772.169 

BAĞ BAHÇE ARAZİSİ 

Bağ 3.348 0, 54 

Meyvelik 2.175 

Sebzelik 1.748 

TOPLAM 7.271 

Çayır ve Mera Alanları 260.153 19, 39 

Orman Alanı 268.637 20, 02 

GENEL KÜLTÜR ARAZİSİ TOPLAMI 1.308.230 97, 49 

B. KÜLTÜRE ELVERİŞSİZ ARAZİLER 

Meskun Saha 26.359 2, 51 

Diğer Araziler 7.316 

İLİN YÜZÖLÇÜMÜ-TOPLAM ALAN 1.341.905 100, 00 

       Kaynak: T.C. Yozgat Valiliği, 2013 

Tarım yapılan alanların yaklaşık yüzde 8’lik kısmı (115, 251 ha) sulu tarım 

yapılan alanlardan oluşmaktadır. Oldukça yetersiz olan bu miktar genel olarak şeker 

pancarı ve patates ekilen alanları ifade etmektedir. Geri kalan kısımlarda ise sulama 

yapılmamaktadır. Bazı bölgelerde sulama imkanı olmasına rağmen sulama 

yatırımlarının yapılmaması nedeniyle sulama imkanı bulunmamaktadır. İlde özellikle 

hububat yetiştiriciliği öne çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeninin ilin ekolojik 

yapısındaki olumsuzluklar ve sınırlılıklardır. Toplam ekilebilir alanın yüzde 68, 74’ünü 

yalnızca hububat oluşturmaktadır. Hububat içerisinde de buğday ilk sırayı alırken arpa 

ikinci sırada yer almaktadır. Çavdar ve yulaf gibi hububat ürünlerinin ekim ve üretim 

miktarları ise istatistiklere girmeyecek kadar düşük miktardadır. (T.C. Yozgat Valiliği, 

2013) 
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Yozgat ilinin hayvancılık durumuna ait veriler Tablo 3.1.6.2.’de verilmektedir. 

Tablo incelendiğinde büyük baş hayvancılığın 210.203 adet ile oldukça iyi bir sayıda 

olduğu görülmektedir. 

           Tablo 3.1.6.2. Yozgat İlinin Hayvancılık Durumu 

Büyükbaş Hayvan Sayısı (Sığır+Manda) 210.203 

Küçükbaş Havyan Sayısı (Koyun+Keçi) 264.337 (Koyun + Keçi) 

Kanatlı Sayısı 643.172 

Et Üretimi Ton/Yıl 10.324 Ton (Sığır + Koyun) 

Süt Üretimi Ton/Yıl 250.070 Ton (Sığır + Koyun) 

Yumurta Üretimi (Adet/Gün) 505.022 Adet 

Arı Kovan Sayısı 21.794 

Bal Üretimi Kg/yıl 387.897 Kg. 

            Kaynak: T.C. Yozgat Valiliği, 2013 

Yıllık et üretimi ise 10.324 ton olarak süt ise 250.070 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Bu kadar hayvan sayısına rağmen et ve süt üretiminin düşüklüğünün temel nedeni yerli 

ırkların ağırlığının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Yerli ırklar toplam 

hayvancılığın yaklaşık yüzde 46’sını oluşturmaktadır. Kültür ırkları ise ancak yüzde 

15’lik bir kısmı oluşturmaktadır. Bu veriler ışığında verimin daha fazla artırılmasının 

bir noktaya kadar imkanı olduğu ama daha fazla artırılamayacağı görülür. Yerli ırkların 

dayanıklılığı oldukça iyidir. Ancak verimleri düşüktür. Bu nedenle verim de düşük 

olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kültür ırklarına ağırlık vermekten ziyade melez 

ırklara ağrılık verilmesi daha sağlıklı bir davranış olacaktır. Melez ırklarla hem yüksek 

verim elde edilebilir, hem de dayanıklılıkları artırılabilir. Küçükbaş hayvan varlığı 

incelendiğinde ise tamamının yerli ırklardan oluştuğu bilinmektedir. Keçi varlığı ise 

toplam küçükbaşlar içerisinde yüzde 7 civarında yer almaktadır. Bu miktar da genelde 

Yozgat ilinin dağlık alanlarında ya da dışarıya satılarak değerlendirilmektedir.  
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Hayvancılık işletmeleri bakımından Türkiye’nin genel yapısına paralel bir yapı 

bulunmaktadır. İşletmeler genellikle küçüktür. Profesyonel işletme anlayışının dışında 

kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak ağırlıklı çalışılmakta ancak geri kalan 

kısmı satılmaktadır. Ancak şu gerçek asla unutulmamalıdır ki, küçük işletmeler tarımın 

sigortasıdır. Ancak ideal küçük işletme içinde uygun hayvan sayısının 10-15 olması 

gerektiği unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında küçük işletmeler ekonomik bir 

üretim yapamamaktadırlar.  

Yozgat ilinin ilçelerine göre tarım arazilerinin dağılımı farklılık arz etmektedir. 

(Tablo 3.1.6.3. Bunun en önemli nedeni coğrafik yapı ve kültürel tecrübelerdir. Genel 

kültür arazisi en yüksek merkez ilçedir. Bunu Akdağmadeni ve Sorgun ilçeleri 

izlemektedir. En küçük alan ise Çandır ve Aydıncık ilçelerinde görülmektedir. 

Tablo 3.1.6.3. Kültür Arazilerinin İlçelere Göre Dağılımı (Hektar) 

İlçeler 

Genel 

Kültür 

Arazisi 

Orman 

Sahası 

Çayır 

Mera 

Tarım Alanı 

Meyve 

Arazisi 

Bağ  

Arazisi 

Sebze 

Arazisi 

Tarla 

Arazisi 

Merkez 199.967 35.764 44.244 518 874 391 118.176 

Akdağmadeni 176.535 88.582 28.989 71 16 39 58.838 

Aydıncık 23.451 5.680 5.458 27 13 32 12.241 

Boğazlıyan 135.719 0 22.647 407 200 94 112.371 

Çandır 17.619 89 3.006 13 273 19 14.219 

Çayıralan 77.973 41.764 8.483 20 15 14 27.676 

Çekerek 73.867 33.144 15.248 185 550 34 24.706 

Kadışehri 45.342 9.781 12.314 580 71 16 22.580 

Saraykent 31.977 11.987 3.510 13 77 30 16.361 

Sarıkaya 103.331 7.785 11.678 69 300 99 83.400 

Sorgun 172.812 29.991 34.146 68 250 355 108.002 

Şefaatli 92.202 0 23.779 159 500 46 67.718 

Yenifakılı 38.595 0 10.251 6 9 15 28.313 

Yerköy 118.840 4.070 36.400 39 200 563 77.568 

TOPLAM 1.308.230 268.637 260.153 2.175 3.348 1.748 772.169 

Kaynak: T.C. Yozgat Valiliği, 2013 

Alanın küçüklüğü ilçe alanının büyüklüğü ve küçüklüğü de etkili olmaktadır. 

Hayvancılık açısından olmazsa olmazlar arasında yer alan çayır-mera arazileri 

bakımından yine Merkez ilçe ilk sırada yer alırken, bunu Yerköy ve Sorgun ilçeleri 

izlemektedir. Orman arazi varlığı bakımından ise Akdağmadeni, Çayıralan ve Merkez 
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ilçe olarak sıralanmaktadır. Orman varlığı, il yüz ölçümünün yaklaşık olarak yüzde 

20’sine, Türkiye orman varlığının ancak yüzde 1, 1’lik kısmını oluşturmaktadır. Genel 

anlamda bakıldığında ormancılığın yaygın olmadığı sonucu çıkarılabilir. Dikkate değer 

bir durumda Yozgat ili tarım topraklarının yaklaşık yüzde 40’ının her yıl ekilemediği 

gerçeğidir. Bu kadar alan nadasa bırakılmaktadır. Oldukça büyük bir alana karşılık 

gelen bu alanın işlenmesi ve değerlendirilmesi için 1992 yılında NAD Projesi (Nadas 

Alanlarının Daraltılması Projesi) adı altında çalışma başlatılmış ancak 10 yıllık çalışma 

sonucunda ekolojik imkansızlıklar ve olumsuzluklar nedeniyle başarılı olunamamıştır.  

İl genelinde Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Kooperatifleri, Pancar Ekicileri 

Kooperatifleri ve Su Ürünleri Kooperatifleri olmak üzere farklı isimlerde kooperatifler 

bulunmakta ve toplam üye sayıları 51.632 adettir. Bunun yanında Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri 

Birliği, Sarıkaya İlçesi Süt Üreticileri Birliği, Çekerek İlçesi Süt Üreticileri Birliği, 

Aydıncık İlçesi Bal Üreticileri Birliği, Yozgat Merkez Süt Üreticileri Birliği, Akdağ 

İlçesi Süt Üreticileri Birliği ve Boğazlıyan İlçesi Süt Üreticileri Birliği olmak üzere 

üretici birlikleri bulunmakta ve bunların toplam üye sayıları ise 3756 olarak 

gerçekleşmektedir. Genel olarak bakıldığında örgütlenme yapılarının yetersiz ve zayıf 

olduğu görülmektedir. Üreticilerin birliklere ya da kooperatiflere üye olmak 

istemelerindeki temel nedenin devlet desteklerinden faydalanmak olduğu 

belirtilmektedir. (T.C. Yozgat Valiliği, 2013) 

3.1.7. Doğal Kaynaklar 

Yozgat ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği maden çeşitliliği yönünden 

zengindir. MTA tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli metalik maden ve hammadde 

yatakları bulunmuştur. Yer altı kaynakları olarak il sınırları içerisinde bakır, kurşun, 
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çinko, çimento hammaddeleri, demir, feldspat, florit, grafit, kaya tuzu, kireçtaşı, 

kuvarsit, manganez, tuğla-kiremit, uranyum, linyit ve jeotermal enerji olmak üzere çok 

sayıda kaynak bulunmaktadır. (Şekil 3.1.7.1.) (Yozgat İli Maden ve Enerji Kaynakları, 

MTA, 2012: 1) 

 

 Şekil 3.1.7.1. Yozgat İli Maden Varlığı (www.mta.gov.tr, 2012) 

MTA verilerine göre Yozgat yöresi yapısal olarak Anadolu bindirme kuşağı ile 

Ecemiş-Tuzgölü fay sistemleri ve ona bağlı gelişmiş fay sistemlerinin etkisi altında 

bulunmaktadır. Yozgat ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği maden çeşitliliği yönünden 

zengin bir ilimizdir. Ayrıca Yozgat ili endüstriyel hammaddeler bakımından başta 
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feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, olmak üzere kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, çimento 

hammaddeleri ve grafit bakımından da önem arz etmektedir. Metalik madenlerden 

demir yatak ve zuhurları çoğunlukla Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde yer 

almaktadır. Akdağmadeni-Karapınar demir yatağında ortalama yüzde 40 Fe2O3 

(hematit-Demir bileşiği) tenörlü 8.5 milyon ton görünür+muhtemel rezerv 

hesaplanmıştır ancak düşük tenör ve yüksek SiO2 (Silisyum oksit) içeriği nedeniyle 

işletilememektedir. Sorgun-Sarıkaya civarında da Karabacak, Uzunkuyu-Atkayası ve 

Büyükören gibi demir zuhurları bulunmaktadır. Sarıkaya zuhurlarının toplam 

görünür+muhtemel rezervi yaklaşık 100.600.000 ton olarak belirlenmiş olup, yüzde Fe 

(Demir) içerikleri 17 ile 39 arasındadır. Ancak Sarıkaya demir zuhurları da tenörlerinin 

düşük olması ve örtü nedeniyle işletilememektedir. İlde çok sayıda manganez 

cevherleşmeleri mevcut olup, bunların çoğunluğu küçük boyutlu zuhurlar şeklindedir. 

Sadece Akdağmadeni-Pazarcık ve Kartalköy zuhurları sırasıyla yüzde 21.23 ve yüzde 

29.13 Mn (Mangan) tenörlerine sahiptir ve bu zuhurlardan Pazarcık zuhurunun rezervi 

500 tondur. Bakır-Kurşun-Çinko cevherleşmelerine Merkez ilçe, Yerköy, Boğazlıyan, 

Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerinde rastlanmaktadır. Ancak bunlar arasında en 

önemlisi Akdağmadeni kurşun-çinko yatağıdır. Bu yatakta yüzde 8 Zn (Çinko) ve yüzde 

4 Pb (Kurşun) tenörlü toplam 500.000 ton rezerv belirlenmiş olup, geçmiş yıllarda 

işletilmiştir. (Yozgat İli Maden ve Enerji Kaynakları, MTA, 2012: 1) 

Yozgat ili endüstriyel hammaddeler bakımından başta feldispat, kaya tuzu, 

kireçtaşı, olmak üzere kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, çimento hammaddeleri ve grafit 

bakımından da önem arz etmektedir. Merkez-Sarıhacılı Köyü’nde yüzde 7.7-8.7 toplam 

alkali değerine sahip 139 milyon ton; Sorgun-Çağlayan ve Gözbaba Köyü mevkilerinde 

de ortalama yüzde 8 toplam alkali içeriğine sahip 114.580.000 ton görünür feldispat 
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rezervi tespit edilmiş olup, feldispatlar renkli pişen seramik hammaddesi olarak 

kullanılmaya elverişli niteliktedir. Yerköy-Sekili’de de önceki yıllarda Tekel tarafından 

işletilen kaya tuzu yatağı yer almaktadır. Kireçtaşı ise Şefaatli ve Sorgun ilçelerinin 

sırasıyla Kaletepe ve Kayakışla sahalarında bulunmaktadır. Şefaatli-Kaletepe kireçtaşı 

sahasında yüzde 94-95 CaCO3 (Kalsiyum Karbonat), yüzde 1 SiO2 (silisyum dioksit) ve 

yüzde 1 MgO (magnezyum oksit) içeriğine sahip yaklaşık 14 milyon ton mümkün 

rezerv saptanmıştır. Sorgun-Kayakışla Köyü kireçtaşı yatağı ise geçmişte Yozgat Şeker 

Fabrikası için yapılan etütler sonucu tespit edilmiş olup, yatakta yüzde 96-98 CaCO3 

(Kalsiyum Karbonat) tenörlü 3 milyon ton muhtemel rezerv belirlenmiştir. Kuvarsit 

sahaları Sorgun ve Sarıkaya ilçeleri civarında yer almaktadır. Buralardaki sahalarda gaz 

beton yapımına uygun kalitede yüzde 95.51 SiO2 (silisyum dioksit) içerikli 3.403.125 

ton görünür, 7.834.375 ton muhtemel kuvarsit rezervi belirlenmiştir. Yozgat ilinde 

özellikle Akdağmadeni ve Yerköy ilçelerinde irili ufaklı birçok florit ve grafit zuhurları 

bulunmaktadır. Bunlardan sadece Yerköy-Şefaatli-Cangıllı sahasındaki floritlerin tenör 

ve rezervleri diğerlerine göre biraz yüksek olup, yüzde 72.5 CaF2 (Kalsiyum flüorür) 

tenörlü, 50.000 ton görünür+muhtemel rezerve sahiptir. Yüzde 39.78 sabit karbon 

içeriğine ve 200.000 ton görünür rezerve sahip grafitler de Akdağmadeni ilçesi, 

Hatapderesi mevkiinde yer almaktadır. Yerköy ilçesinde çimento hammaddesi olarak 50 

milyon ton killi kireçtaşı rezervi ve tuğla-kiremit potansiyeli vardır. (Yozgat İli Maden 

ve Enerji Kaynakları, MTA, 2012: 1) 

Maden yatakları açısından oldukça geniş bir yelpaze sergileyen Yozgat’ın 

ekonomik olarak Sorgun ilçesinde kömür, Sorgun (Eymir) ve Derbent (Yozgat-

Merkez)’te mangan, Akdağmadeni ilçesinde kurşun-çinko ve krom, Sekili’de ise kaya 

tuzu gibi yeraltı zenginlikleri mevcuttur. Bu yeraltı zenginliklerinin verimli bir şekilde 
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değerlendirilmesi ile hem bölge halkının hem de Türkiye ekonomisinin güçleneceği 

düşünmek doğru olur. (ORAN, 2011: 5, 7) 

3.1.8. Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji kısaca yer ısısı olup, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde 

birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kuru kayaçların içerdiği 

termal enerji olarak tanımlanmaktadır. Jeotermal derneğinin hazırladığı  rapora göre 

Yozgat ilinde potansiyel olarak 25000 civarında konutun jeotermal enerji ile 

ısıtılabileceği belirtilmektedir. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, 

tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür. Bu 

enerji türü kullanılarak çok sayıda yatırım alanı enerji bakımından rahatlatılabilir 

ve güvenli enerji kaynağı kullanabilir. Bunların başında Elektrik üretimi, tarla 

ürünlerinin çabuk kurutulması (depolama ömrü açısından çok önemlidir), şeker 

endüstrisi, tuz endüstrisi, çimento kurutulması, ev ve sera ısıtma, kümes ve ahır 

ısıtma ile sağlık banyoları açısından kullanım gelmektedir. İlde bulunan en önemli 

kaplıcalar 

 Yozgat Merkez 

Akdağmadeni 

Saraykent 

Sorgun 

Sarıkaya 

Yerköy 

 Boğazlıyan ilçelerinin kaplıca merkezi oldukları görülmektedir. Bu 

ilçelerde bulunan jeotermal kaynaklar tam olarak değerlendirildiğinde il 

ekonomisine ve istihdamına katkılarının oldukça yüksek olacağı söylenebilir. 
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Çünkü kapasitelerinin çok altında turist barındıran bu yerlerin tanıt ımları ve alt 

yapıları güçlendirilirse kapasite kullanım oranlarının daha da artacağı söylenebilir. 

(Yozgat Valiliği Kayıtları, 2012: 99, 112) 

3.1.9. Ticaret 

Yozgat ilinde ticarete konu olan ürünler; tahıl, baklagiller, sanayi bitkileri, 

meyve-sebzeler, yapağı, tiftik, canlı hayvan, et, un ve unlu yiyecekler, şeker ve 

şekerli yiyecekler, konfeksiyon, mobilya, tuğla, kiremit, madeni eşya, çimento, 

yapım tezgahları, makine araç ve yedek parçaları bulunmaktadır. Yozgat ticaret 

hayatına etki eden başlıca kuruluşlar; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 

ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları sayılabilir. Yozgat’ta Ticaret ve Sanayi Odalarına 

kayıtlı toplam 1.622 üye bulunmaktadır. İl genelinde 221 anonim şirket, 1.200 

limited şirket, 5 sigorta şirketi ve 35 adet  banka şubesi bulunmaktadır. (Yozgat 

Valiliği, 2012: 34, 44) 

Yozgat GSYİH’sı içerisinde, tarım sektörü yüzde 28, 4 ile en fazla GSYİH 

oluşturan sektör konumunda iken, ulaştırma-haberleşme yüzde 22, 2 ile ikinci, 

devlet hizmetleri sektörü yüzde 15, 6 ile üçüncü, sanayi sektörü yüzde 12, 1 ile 

dördüncü, ticaret sektörü yüzde 10, 6 ile beşinci ve inşaat sektörü yüzde 4, 7 ile 

altıncı sırada yer almaktadır. (Yozgat 2023 stratejik plan ve Eylem Planı, 2012: 

152) Yozgat ilinin ticari kapasitesi yüzde 10.6 ile oldukça düşük bir GSYİH 

üretmektedir. Aslında potansiyel olarak bunun çok üzerinde olduğu bilinmektedir. 

Ancak Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar ciddi bir devlet yatırımının 

yapılmaması nedeniyle özel sektörde devreye girmekte cesaret edememiştir. Bunun 

sonucu olarak ta ticaretin geri planda kaldığı görülmektedir.  
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Halen ilde faaliyet gösteren sektör isimleri ile işletme sayıları Tablo 

3.1.9.1.’de gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde işletme sayısının 184 olduğu 

görülmektedir. 500 bine yaklaşan nüfusu ile 184 tesis karşılaştırıldığında 

ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğu görülecektir. İşletmelerin ağırlıklı olarak 

tarıma dayalı işletmeler olması ayrıca düşündürücüdür. Un fabrikaları toplam 

işletmelerin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Bunun yanında Süt ve Süt 

Ürünleri, Tavukçuluk İşletmeleri, Yem Fabrikası, Deri İşleme Sanayi, Ayçiçek 

Yağı Fabrikaları, Şeker Fabrikası, Dondurulmuş Patates Ürünleri Fabrikası, Bira 

Fabrikası ve Bakliyat Eleme Tesislerinde dikkate alındığında bu oranın yüzde 

60.3’e yükseldiği görülmektedir. Diğer bir deyişle Yozgat ili ticaret ve sanayisi 

tarım ve tarıma dayalı olarak yürümektedir.  

Bunların dışında en büyük payı inşaat malzemeleri sanayi almaktadır. 

Bunların başında da çok miktarda bulunana tuğla ve kiremit fabrikaları 

oluşturmaktadır. Üretilen ürünlerin dış ticaret açısından değerlendirilebilir formda 

üretilmesi gerekmektedir. Çünkü özellikle kısa ve orta vadede dış ticaret istihdamı 

artırmaktadır. (Polat ve Uslu, 2010: 499) Hatta bu yapı sürdürülebilir bir yapıya 

kavuşturulmalıdır. Bilindiği gibi ihracat artısı, üretim talebi artısı demektir ve bu reel 

GSYİH’yı arttırır. (Şimşek, 2010: 5) 
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  Tablo 3.1.9.1. Yozgat İlinde Bulunan İşletme Türleri ve Sayıları   

SEKTÖRÜN ADI TESİS SAYISI 

Un Fabrikası 57 

Tuğla Fabrikası 13 

Yem Fabrikası 5 

Konfeksiyon Sanayi 9 

Plastik İşleme Fabrikası 9 

Mobilya Fabrikası 5 

Süt ve Süt Ürünleri 8 

Tavukçuluk İşletmesi 22 

Kömür İşletmesi 3 (Bir Adetinin Üretimi Yok) 

İnşaat Malzemeleri Sanayi 35 

Deri İşleme Sanayi 1 (Atıl) 

Ayçiçek Yağı Fabrikası 1 

Tuz Fabrikası 1 

Şeker Fabrikası 1 

Seramik Fabrikası 1 

Menba Suyu İşletmesi - 

Kurşun ve Çinko İşletmesi 3 (Bir Adeti Üretimi Durdurdu) 

Ayakkabı Fabrikası 1 

Kraft Torba Fabrikası 1 

Dondurulmuş Patates Ürünleri Fabrikası 1 

Çimento Fabrikası 2 

Bira Fabrikası 2 

Bakliyat Eleme Tesisi 2 

Kiremit Fabrikası 1 

TOPLAM 184 

  Kaynak: T.C. Yozgat Valiliği, 2012: 161, 162 

Yozgat ilinde çalışmalarda bulunan özel sektörde yapılan yatırımlarda oldukça 

yetersiz durumdadır. Bunun en belirleyici göstergesi iş yerinde çalışan sayılarıdır. Genel 

olarak işyerlerinde çalışanların sayılarının 1-9 kişi arasında olduğu görülmektedir. Bu 

da işletmelerin genel olarak küçük çaplı işletmeler olduklarını göstermektedir. İlçelere 

göre 10 ve üzerinde eleman çalıştıran işletmelerin sayısal durumları, Tablo 3.1.9.2.’de 

gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde toplam işyeri sayısının 265 olduğu 

görülmektedir. Çalışanların büyük kısmı erkek iş gücüdür. Çalışan erkek iş gücü sayısı 

7.771 kişi iken, çalışan kadın iş gücü sayısı ise 1.249 kişi olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3.1.9.2. İlçelere Özel Sektörde 10 ve Üzerinde İşçi Çalıştıran Kuruluşlar  

 

S.No: 

 

İlçesi 

Toplam İş 

Yeri Sayısı 

Toplam Erkek 

İşçi Sayısı 

Toplam Kadın 

İşçi Sayısı 1 Akdağmadeni 25 444 148 

2 Boğazlıyan 4 1103 101 

3 Çandır 2 30 - 

4 Çekerek 5 75 6 

5 Merkez İlçe 125 3160 629 

6 Sarıkaya 2 79 - 

7 Sorgun 54 1220 146 

8 Şefaatli 2 144 - 

9 Yerköy 46 1516 219 

 T O P L A M 265 7771 1249 

Kaynak: T.C. Yozgat Valiliği, 2012: 18 

3.1.10. Turizm 

Yozgat, Hattuşaş ve Kapadokya bölgeleri arasında bulunması nedeniyle 

üzerinde büyük medeniyetlerin kurulduğu bir bölgedir. Bu nedenle turizm 

açısından da oldukça önemli bir merkez olmaya adaydır. Ancak bu potansiyelin 

tam olarak kullanılmadığı görülmektedir. 2009 rakamlarıyla toplamda Yozgat’ta 

konaklayan turist sayısı 81.123 kişidir. Türkiye genelinde 20 milyon turist 

potansiyelinden sadece binde 4’ü Yozgat’ı tercih etmiştir. (ORAN, 2011: 12) 

Yozgat iline gelen turistlerin konaklama yerleri Tablo 3.1.10.1’da 

gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde kaplıca da kalanların sayısının dikkat çekici 

olduğu görülmektedir. Kaplıca turizm potansiyeli oldukça yüksek bir il olarak dikkat 
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edilmelidir. Yozgat’ta yerli ve yabancı turist sayısının azlığı ve bu nedenle çok düşük 

talep düzeyi tesis sayısını da etkilemektedir.  

Toplamda 23 adet olan tesis sayısının yaklaşık 480 bin nüfusa sahip ve 

Türkiye’nin merkezinde bulunan bir şehir için çok yetersiz olduğu tahmin edilebilir. 

Ancak burada üzerinde durulması gereken husus, turist sayısının azlığı mı tesis sayısını 

daha çok etkiliyor, yoksa yetersiz ve düşük kaliteli tesisler mi turistlerin Yozgat’ta 

konaklamasında caydırıcı bir rol oynuyor? Öncelikle bu sorunun net bir şekilde 

cevaplandırılması gerekmektedir. (ORAN, 2011: 13) 

    Tablo 3.1.10.1. Tesis Türlerine Göre 2009 Yılı Yerli ve Yabancı Turist Sayısı  

 Yabancı  Yerli  Toplam  

Otel  -  60.638  60.638  

Motel  -  7.874  7.874  

Kaplıca  -  13.611  13.611  

Pansiyon  -  -  -  

YOZGAT  81.123  81.123  

      Kaynak: ORAN, 2011:12 

Yozgat ili genelindeki turizm olanakları  şu şekilde sıralanabilir: (T.C. 

Yozgat Valiliği, 2012: 19-22) 

Alişar Höyüğü: 

Yozgat’ın 45 Km. güneydoğusunda, Yozgat-Sarıkaya yolunun üzerinde 

bulunmaktadır. 

Mercimek Tepe: 

Yozgat-Sivas karayolunun kuzey bitişiğinde yer alan şehir merkezinden 

yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan ve yoldan itibaren yükselen Mercimektepe 

Höyüğü, Esentepe Mevkiinde ve toplu konut alanı içerisinde bulunmaktadır. 

Buradaki eserler Yozgat Müzesinde sergilenmektedir. 
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Çeşka Yeraltı Şehri: 

İl Merkez İlçeye yaklaşık 3 km uzaklıkta ve Kuzey-Doğusunda, Kirazlı 

Göletinin Kuzeyinde çevreye hakim yüksekçe bir tepenin üzerinde kayalık olan 

kısım Çeşka Yeraltı Şehrini teşkil etmektedir. 

Çadır Höyük: 

Sorgun ilçesi Peyniryemez köyü sınırları içerisinde bulunan höyük üzerinde 

kalkolitik (MÖ 5500-3000), eski tunç (MÖ 3000-2000) tarihlerine ait eserler 

kazılarda ele geçirilmiş olup halen bilimsel kazı çalışmaları devam etmektedir.  

Osmanpaşa Türbesi: 

Yozgat İli Osmanpaşa Kasabasındadır. Yapı içinde dört sanduka vardır. En 

eski sanduka Emir Sultan Şerefu’d-din İsmail bin Muhammed’e aittir. Sandukadan 

1240 yılından sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Çapanoğlu Camii (Büyük Camii): 

Yozgat şehir merkezindedir. Birinci bölümü 1779 yılında Çapanoğlu 

Mustafa Bey tarafından, ikinci bölümü 1794 tarihinde Çapanoğlu Süleyman Bey 

tarafından yaptırılmıştır. Yapıda geç dönem Osmanlı resim sanatının özgün 

örnekleri mevcut iken bazıları zamanla silininmiş ancak varlığını koruyanlar 

mevcuttur. 

Başçavuş Camii: 

Yozgat şehir merkezindedir. Tavan işlemeleri ile duvarlarındaki manzara 

resimleri önemli özelliğidir. 

Gevheri (Cevahir) Ali Efendi Camii: 

Yozgat şehir merkezindedir. 1788 Çapanoğulları döneminde Cevahir 

(Cevheri) Ali Efendi tarafından Hacı Mehmet Ağa adına yaptırılmıştır.  
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Karabıyık Köprüsü: 

Yozgat-Boğazlıyan yolunun 38 km.sinde Kanak suyu üzerinde kuruludur. 

Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 Mısır seferine giderken yaptırılmıştır.  

Karslıoğlu Konağı (Arkeoloji Müzesi): 

Yozgat şehir merkezinde olup 1871 yılında yaptırılmıştır.  

Nizamoğlu Evi (Etnografya Müzesi): 

Yozgat şehir merkezindedir. Etnografya Müzesi olarak kullanılmaktadır. 

1871 tarihinde yapılmıştır. 

Saat Kulesi: 

Yozgat şehir merkezindedir. Yozgat’ın sembolü haline gelmiş bir eserdir. 

1908 yılında dönemin Belediye Başkanı Tevfiki-zade Ahmet Bey tarafından Şakir 

Usta’ya yaptırılmış, kare prizma şeklinde uzun bir kule olup, enine silmelerle altı 

kata bölünmüştür. 

Behramşah Kalesi: 

Akdağmadeni İlçesinin Muşalikalesi Köyünde yüksek bir tepe üzerine 

kurulmuş ufak bir kaledir. Giyaseddin Keykavus emirlerinden Necmeddin Behram-

şah-ı Candar tarafından yaptırılmış olup, 13. yüzyıla aittir.  

Kerkenez Harabeleri: 

Yozgat İli Sorgun İlçesi Şahmuratlı Köyü sınırları içerisinde kalan 

Kerkenez Harabelerinin M.Ö.6.yüzyılda Medler tarafından  inşa edildiği tahmin 

edilmektedir. 

Büyüknefes (Tavium) Harabeleri: 

İl merkezinin 40 Km. batısında bulunan Büyüknefes Köyü, Galatların bir 

kolu olan Trokmilerin başkenti Tavium Antik Kentidir.  
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Saraykent Divanlı Köyü Mağaraları: 

Yozgat-Sivas karayolu üzerinde Saraykent İlçesine bağlı Divanlı Köyü 

sınırları içinde bulunmaktadır. Bu mağaraların Bizans dönemine ait olduğu 

belirtilmektedir. 

3.2. YOZGAT’IN DIŞ TİCARET DURUMU 

Yozgat ilinin son 11 yıllık ihracat ve ithalat verileri Tablo 3.2.1’de 

gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde Yozgat ilinin gerek ihracat yapısı ve gerekse de 

ithalat yapısının Türkiye ekonomisinin bir yansıması olduğu görülebilir.  

 

   Tablo 3.2.1. Yozgat İlinin Son 11 Yıl İhracat ve İthalat Verileri  

Yıl İl İhracat Dolar İhracat TL/YTL İthalat Dolar İthalat TL/YTL 

2002 Yozgat 6.156.977 9.107.222 5.144.601 7.782.689 

2003 Yozgat 9.065.758 13.431.985 5.147.201 7.645.301 

2004 Yozgat 12.003.746 17.280.857 11.181.684 16.094.824 

2005 Yozgat 8.434.937 11.405.639 4.685.956 6.299.275 

2006 Yozgat 8.953.492 12.902.641 5.992.617 8.816.051 

2007 Yozgat 22.121.017 29.053.133 15.532.950 20.216.698 

2008 Yozgat 9.330.269 12.041.422 18.944.185 24.730.093 

2009 Yozgat 9.362.262 14.547.500 14.041.469 21.591.607 

2010 Yozgat 6.414.202 9.660.994 18.488.783 27.749.960 

2011 Yozgat 6.161.650 10.649.224 24.379.898 39.818.058 

2012 Yozgat 9.611.382 17.297.047 18.390.804 33.144.036 

    Kaynak: TÜİK, 2013 

Yozgat il olarak 2002 yılında yaklaşık olarak 6 milyon dolarlık ihracat yaparken, 

2012 yılına gelindiğinde 10 milyon dolara yaklaşan bir ihracat yapmıştır. Buna karşın 
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ithalat durumu incelendiğinde ise 2002 yılında yaklaşıl 5 milyon dolar ithalat yaparken, 

2012 yılına gelindiğinde 19 milyon dolara varan bir ithalat rakamına ulaşıldığı 

görülüyor. İthalatın miktarı ihracatın yaklaşık 2 katı olarak gerçekleşmiştir. Yozgat 

ilinin ihracat ve ithalatıyla ilgili olarak hazırlanan grafik konuyu daha iyi bir şekilde 

göstermektedir.  

Şekil 3.2.1.’de verilen değerlere bakıldığında 2008 yılından itibaren ciddi bir 

kopmanın başladığı görülmektedir. Bu kopma noktasının neden bu kadar keskin bir 

şekilde oluştuğunun araştırılması gerekmektedir. İl genelinde görülen ithalat ve 

ihracattaki büyük açığın temel nedeni ya da nedenleri iyi bir şekilde açıklanabilirse ona 

göre gerekli tedbirler alınarak ithalatın azaltılması yönünde adımlar atılabilir. 

 

Şekil 3.2.1. Yozgat İlinin 2002-2012 Yılları Arasındaki İhracat ve İthalatın Görüntüsü 

(TÜİK, 2013) 

Yozgat ilinin ihracat yaptığı önemli 10 ülke Tablo 3.2.2.’de gösterilmektedir. 

Tablo incelendiğinde özellikle Suudi Arabistan’a yapılan ihracatın toplam ihracat 
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içindeki payın yüzde 50’den fazlasını oluşturduğu görülmektedir. Bunu Rusya 

Federasyonu ve Türkmenistan izlemektedir. Yozgat ilinin ihracat yaptığı ülkelerin çok 

fazla bir çeşitlilik göstermediği gözlenmektedir. İlin yapmış olduğu ihracat miktarını 

gösterir grafik Şekil 3.2.2.’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 3.2.2. Yozgat İlinin En Çok İhracat Yaptığı İlk 10 Ülke  

Yıl Ülke adı İhracat Dolar 

2012 Suudi Arabistan 4.773.097 

 Rusya Federasyonu 873.709 

 Türkmenistan 520.367 

 İran 459.869 

 Libya 380.259 

 Almanya 370.879 

 Azerbaycan 243.446 

 Ukrayna 220.707 

 Fransa 179.535 

 Bulgaristan 161.840 

  Kaynak: TÜİK, 2013 
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 Şekil 3.2.2. Yozgat İlinin İhracat Yaptığı İlk 10 Ülke (TÜİK, 2013) 

Yozgat ilinin ithalat yaptığı önemli 10 ülke Tablo 3.2.3.’de gösterilmektedir. 

Tablo incelendiğinde ithalat yapılan ülkelerin ilk sırasında Almanya’nın geldiği 

görülmektedir. Bunu Yunanistan ve Çin izlemektedir. İlin yapmış olduğu ithalatın 

ülkelere göre gösterimi Şekil 3.2.3.’de verilmektedir. 

 

   Tablo 3.2.3. Yozgat İlinin İthalat Yaptığı İlk 10 Ülke  

Yıl Ülke adı İthalat Dolar 

2012 Almanya 6.482.013 

 Yunanistan 2.434.981 

 Çin 1.688.657 

 Rusya Federasyonu 1.256.196 

 Hollanda 920.499 

 Macaristan 527.000 

 Avusturya 454.441 

 Özbekistan 347.802 

 Romanya 257.458 

 Fas 243.000 

     Kaynak: TÜİK, 2013 



 

 

97 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

İthalat Dolar

 

 Şekil 3.2.3. Yozgat İlinin İthalat Yaptığı İlk 10 Ülke (TÜİK, 2013) 

 

Yozgat ilinin ürünlere göre ithalatı ve ihracatı farklılık göstermektedir. 2002 ile 

2011 yıllarında il genelinde yapılan ihracat ve ithalatın ürün gruplarına göre durumları 

Tablo 3.2.4.’de gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde ithalatın ihracata göre daha hızlı 

bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir. Yozgat ili 2002 yılında 6.156.977 dolarlık 

ihracat yapmıştır. İhracatın içinde en önemli ürün grupları giyim eşyası ve kimyasal 

maddeler oluşturmuştur. Aynı dönem içerisinde ise ithalat miktarı 5.144.601 dolar 

olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatın üzerinde olduğu görülmektedir. İthal edilen 

ürün gruplarına bakıldığında ise petrokimya ürünleri ile kimyasal ürünler ilk sıralarda 

yer almaktadırlar. İhracatın ithalatı karşılama oranı bu dönem içerisinde yaklaşık yüzde 

120 olarak gerçekleşmiştir. Dönem olarak bakıldığında Yozgat ili için oldukça başarılı 

rakamlar olarak değerlendirilebilir.  
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Tablo 3.2.4. Yozgat İlinin 2002-2011 Dönemleri Arasında İhraç ve İthal Ettiği Başlıca 

Ürün Grupları  

Yıl ISIC adı 
İhracat  

Dolar 

İhracat 

TL/YTL 

İthalat  

Dolar 

İthalat 

TL/YTL 

2002 Tarım ve hayvancılık 86.976 121.133 602.700 825.771 

 
Maden kömürü, linyit ve turp 

5.009 6.918   

 Metal cevherleri   72.984 119.565 

 
Taşocakçılığı ve diğer madencilik 

7.074 9.720   

 Gıda ürünleri ve içecek 687.847 977.008 137.381 202.126 

 Tekstil ürünleri 159.088 201.287 915.440 1.473.371 

 Giyim eşyası 1.430.881 2.082.325 63.967 86.083 

 

Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, 

saraciye ve ayakkabı 16.068 21.047 317 423 

 

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 

hariç); hasır vb. örülerek yapılan 

maddeler 
23.664 38.218   

 Kağıt ve kağıt ürünleri 19.017 26.252 7.689 10.578 

 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 

4.901 7.799 515 847 

 

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 

ürünleri ve nükleer yakıtlar 531 765 1.556.714 2.435.721 

 
Kimyasal madde ve ürünler 

1.107.176 1.674.901 1.055.699 1.475.718 

 Plastik ve kauçuk ürünleri 24.367 35.234 68.997 106.725 

 

Metalik olmayan diğer mineral 

ürünler 630.631 973.404 121 202 

 Ana metal sanayi 28.026 45.282 110.213 178.563 

 

Metal eşya sanayi (makine ve 

teçhizatı hariç) 455.347 700.976 60.213 87.974 

 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 260.551 381.067 266.379 425.407 

 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme 

makineleri 5.340 8.024 1.268 1.672 

 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

elektrikli makine ve cihazlar 11.699 15.884 171.277 268.379 

 

Radyo, televizyon, haberleşme 

teçhizatı ve cihazları 6.615 10.832   

 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve 

saat 225.299 343.354 46.952 74.962 

 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 960.451 1.425.207 5.775 8.602 

 Atık ve hurdalar 419 585   

 
TOPLAM 

6.156.977 9.107.222 5.144.601 7.782.689 
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2011 
Tarım ve hayvancılık 

9.451 15.068 3.116.174 4.824.122 

 
Taşocakçılığı ve diğer madencilik 

122.467 210.906   

 
Gıda ürünleri ve içecek 

340.184 590.450 165.410 266.694 

 
Tekstil ürünleri 

112.183 196.485 723.546 1.220.855 

 
Giyim eşyası 

1.668.794 2.993.553 170.553 305.598 

 

Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, 

saraciye ve ayakkabı 230.642 409.691   

 

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 

hariç); hasır vb. örülerek yapılan 

maddeler 
24.088 43.528   

 
Kağıt ve kağıt ürünleri 

14.402 23.765 2.018.366 3.331.661 

 
Basım ve yayım; plak, kaset vb. 

117 179 740 1.203 

 

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 

ürünleri ve nükleer yakıtlar 
  3.814.430 6.374.968 

 
Kimyasal madde ve ürünler 

287.898 481.684 5.672.470 9.471.795 

 
Plastik ve kauçuk ürünleri 

71.399 125.006 269.711 477.067 

 

Metalik olmayan diğer mineral 

ürünler 1.525.734 2.549.403 324.071 521.261 

 
Ana metal sanayi 

71.563 117.111 143.942 226.832 

 

Metal eşya sanayi (makine ve 

teçhizatı hariç) 646.206 1.111.991 254.896 401.486 

 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizat 201.291 345.294 1.895.918 3.062.201 

 

Büro, muhasebe ve bilgi işleme 

makineleri 10.335 16.919 1.062 1.670 

 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

elektrikli makine ve cihazlar 160.835 287.105 666.241 1.067.107 

 

Radyo, televizyon, haberleşme 

teçhizatı ve cihazları 102 189 4.467.203 7.186.762 

 

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve 

saat 217.283 371.173 547.172 876.004 

 
Motorlu kara taşıtı ve römorklar 

6.016 9.238 1.936 3.008 

 
Diğer ulaşım araçları 

  5.153 8.147 

 

Mobilya ve başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer ürünler 440.660 750.486 13.862 21.485 

 
Atık ve hurdalar 

  107.042 168.132 

 
TOPLAM 

6.161.650 10.649.224 24.379.898 39.818.058 

Kaynak: TÜİK, 2012 
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2011 Yılına gelindiğinde durumun çok değiştiği görülmektedir. 2011 yılında 

ihraç edilen ürün gruplarının başında giyim eşyası ve metalik olmayan malzemeler ilk 

sıralarda yer almaktadır. Bu yıl içerisinde yapılan toplam ihracat miktarı 6.161.650 

dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalata baktığımızda ise ihracat miktarının yaklaşık 4 kat 

arttığı görülmektedir. Bu yıl içerisinde yapılan ithalat miktarı 24.379.898 dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 25 seviyelerine 

inmiştir. En çok ithalat edilen ürün gruplarına bakıldığında kimyasal maddeler, iletişim 

cihazları, petrol ürünleri, tarım ve hayvancılık ürünleri ve kağıt ve kağıt ürünleri 

gelmektedir. Bu rakamlar bizlere Yozgat ili ekonomik yapısının kendi kaynaklarından 

ziyade dışarıya bağlı olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. İthalatın bu kadar kısa 

sürede ihracatın gerisinde iken 4 kat fazla konuma geçmesinin psikolojik ve sosyal 

sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Yozgat ilinin 2002 yılında yapmış olduğu 

ihraç ürünlerini gösterir diyagram Şekil 3.2.4.’te, 2011 yılında yapmış olduğu ürünlere 

göre ihracat ise Şekil 3.2.5.’de gösterilmektedir. Ayrıca 2002 ve 2011 yıllarına ait 

ürünlere göre ithalat miktarları da Şekil 3.2.6.  ve Şekil 3.2.7.’de verilmiştir. Arada 

görülen ürün farklılığı açık bir şekilde görülmektedir.  

Yozgat ilinin 2002 yılındaki ihracatı dikkate alındığında 1430881 dolar ile giyim 

eşyası ilk sırayı alırken bunu 1107176 dolar ile kimyasal madde ve ürünler izlemiştir. 

En düşük ihracat ise metal cevherinde 100 dolar civarında olmuştur. Bunun üzerinde ise 

419 dolar ile atık ve hurdalar gelmişitir. Buna karşın 2011 yılına ait ihracat verileri 

incelendiğinde ise durumun pek değişmediği görülmektedir. Giyim eşyası ihracatı 

1668794 dolar ile yine ilk sırada yer alırken, bunu 1525734 dolay ilemetalik olmayan 

diğer ürünler izlemiştir. Artık hurdalar ise istatistiğe girmeyecek kadar azalma 

göstermiştir.  
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Yozgat ilinin ithalat durumu incelendiğinde 2002 yılı için en yüksek ithalatın 

1556714 dolar ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 

kaleminin yer aldığı görülür. Bunu ise 1055699 dolar ile kimyasal madde ve ürünler 

izlemiştir. En düşük ithalat ise maden kömürü, linyit gibi madenler, atık ve hurdalar gibi 

pek çok üründe görülmüştür. 2011 yılına bakıldığında ise ithalatın biraz değiştiği ve 

farklı mal ve hizmetlere yöneldiği görülmektedir. 5672470 dolar ile kimyasal maddeler 

ilk sırayı alırken, haberleşme cihazları 4467203 dolar ile ikinci sıraya yerleşmiştir. Buna 

karşın 2002 yılında istatistiklere girmeyen bazı maddelerin (atık ve hurdalar gibi) 

istatistiklere girdiği görülmüştür. 

3.2.1. Yozgat  İlinin Dış Ticarete Katkı Potansiyelleri 

Yozgat ili Türk dış ticaretine katkı bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Her ne kadar bu potansiyel şimdiye kadar kullanılmamışsa da bundan sonra 

kullanılabileceği beklenebilir. Yozgat gerek konum olarak ve gerekse de doğal 

kaynaklar zenginliği açısından Türkiye genelinde oldukça önemli bir konumda 

bulunmaktadır. Türkiye genelinde her ilin dış ticaret açısından bakıldığında sıçrama 

yapabileceği sektörler bulunmaktadır. Ülke genelinde illerimizin dış ticaret açısından 

sıçrama yapabilecekleri sektörler Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. 

(Ekonomi Bakanlığı, 2013; 28-32). 

 Ekonomi Bakanlığının yaptığı araştırma incelendiğinde ülke olarak oldukça 

büyük potansiyellere sahip olduğumuz görülmektedir. Bazı yatırım alanlarının olma 

imkânı biraz hayali gibi olsa da bazı alanların ise mutlaka yapılabilir nitelikte 

olduklarını görebilmekteyiz. Yayın da belirtilen konular Ekonomi Bakanlığı tarafından 

“olası muhtemel” potansiyel yatırım alanları içerdiğinden mutlaka olacak anlamında 

yaklaşmamak gereklidir. Konunun daha iyi anlaşılması için 2012 yılında 12 numaralı 
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Başbakanlık genelgesinde “Dış ticaretimizde, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş 

yıldönümü olan 2023’e yönelik stratejik hedefimiz, dünya mal ticaretinden aldığımız 

payın artırılarak ihracatımızın 500 milyar dolara çıkarılmasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek 

için, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde 

sürdürülmekte, özellikle ihracata dönük üretimin artırılması konusunda memnuniyet 

verici sonuçlar elde edilmektedir. 

             Belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için, öncelikle ülkemiz imalat 

sanayii ile hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi ve 

yönlendirilmesi gerekmektedir. Bütün sektörlerde ihracat hedeflerimize yönelik ortak 

politikalar geliştirilerek, sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, ihracatta pazar ve 

ürün çeşitlendirmesi, ihracata dönük üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yurt içinde 

yaratılan katma değerin artırılması, yakın gelecekte ulaşılması gereken hedefler olarak 

belirlenmiştir. 

             Bu çerçevede; konuyla ilgili kurum ve kuruluşların bir plan dâhilinde aktif 

olarak çalışmalara katıldığı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı, 

üretimle ihracatın birlikte ele alındığı bir “İhracata Dönük Üretim Stratejisi” geliştirmek 

amacıyla, “İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” kurulması uygun 

görülmüştür.” Denilmiştir. Buradan hareketle hükümet olarak her türlü yatırım aracının 

kullanılarak ekonomiye kazandırılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.  

             Bu amaçların gerçekleştirilmesi için İhracata Dönük Üretim Stratejisi 

Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu 

Devlet Bakanının başkanlığında; Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret 
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Müsteşarlığı’nın müsteşar düzeyinde, T.C. Merkez Bankası, Türkiye Yatırım Destek ve 

Tanıtım Ajansı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 

başkan düzeyinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın (Türk Eximbank) Genel Müdür 

düzeyinde katılımıyla oluşturulacaktır. İhtiyaç halinde, ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin de Kurul 

çalışmalarına katılımı, Kurul Başkanı tarafından değerlendirilecektir.Kurul, ilk 

toplantısında çalışma planını ve takvimini görüşecek, çalışma usul ve esaslarını 

belirleyecektir. Kurul çalışmalarının belirli bir bütünlük içerisinde etkin bir şekilde 

sürdürülebilmesi ve gerekli eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla alt kurullar, komiteler 

ve teknik çalışma grupları oluşturulabilecektir. 

 Yozgat ilinin genel olarak dış ticaret katkısı ve dış ticaret açığının kapatılmasına 

yönelik olarak yapılabilecek yatırımlar konusunda neler yapılabileceği şu şekilde 

değerlendirilebilir. Yozgat ili tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahip olmasından 

dolayı özellikle yayında verilen Hububattan elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar, 

Buğday ve mahlut unu, bulgur, irmik ve pellet, Et, balık, yumuşakça unu, pelletleri, 

Yün, yapağı (kırkma, yıkanmış), Makarnalık buğday(durum buğdayı), Diğer hububat, 

Koyun ve keçi eti, Etler ve yenilen sakatat, Diğer hububat un, bulgur, irmik ve pellet, 

Hububat sapları, yonca unu, hayvan yemi olabilen diğer bitkisel döküntü, artıklar, Etten, 

sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler, Tereyağı; süt esaslı katı, sıvı yağlar, 

Diğer buğday ve mahlut, Arpa, Tarla, bahçe tarımında, ormancılıkta kullanılan makine, 

cihazlar ve aksamı, Kuru baklagiller(kabuksuz)(taneleri ikiye ayrılmış), Diğer bitkisel 

sabit katı ve sıvı yağlar, Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları, Makarna 

yatırım alanlarının üzerinde durulması halinde büyük bir gelişme gerçekleştirilebilir. 
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Üstelik bu ürünlerin bazıları sera şartlarında ya da örtü altı teknikler kullanılarak 

yetiştirilebilir nitelikte oldukları görülmektedir. Bu nedenle İlin halen mevcut olan 

jeotermal gücünü seracılıkta kullanılması ile büyük başarıları elde edilebileceği 

görülebilir. Ayrıca madencilik konusunda ilin potansiyelinin büyük olduğu 

bilinmektedir. Enerji Bakanlığının verilerine göre ilde ciddi oranda Kömür, Çinko, 

Granit, Kalker, Demir, Mermeri Altın, Magnezyum ve Uranyum gibi madenler 

bulunmaktadır. Ancak bunların önemli bir kısmı dışarıya çıkarılmayı beklemektedir. 

Belirtilen madenlerin çıkarılması ve işleme tesislerinin kurularak işlenmeleriyle birlikte 

Yozgat ili dış ticaret alanında oldukça önemli bir konuma gelebilir.  

3.2.2. Yozgat İlinin Sıradanlık Durumu 

Sıradanlık değeri ilde üretilip rekabetçi bir şekilde ihraç edilen ürünlerin sıradan 

olduğunu gösterir. Ürünün sıradan olup olmadığının belirleyicisi, o ürünün kaç ilin 

ihracat sepetinde bulunduğuna bağlı olarak değişmektedir. Çok sayıda ilin ihracat 

sepetinde yer alan ihraç ürünleri sıradan ürün olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde, 

sıradanlık değeri düşük olan iller, özel/nadir ürünlerin ihracatında rekabetçi avantaja 

sahiptir. Nadir ürünler, az sayıda ilin ihracat sepetinde bulunurlar. Yozgat ili sıradanlık 

değeri bakımından Türkiye sıralamasında 81 il içerisinde 11. sırada yer almaktadır. 

Ürün çeşitliliği bakımından ise 81 il içerisinde sondan 30. sırada yer almaktadır. (DTM 

Kayıtları, 2012: 14-17) 

Ülke geneline bakıldığında sıradanlık değerleri, her bir ilimize ya da il 

gruplarına yönelik sanayi ve ticaret politikalarının kendi içlerinde değerlendirilmesi ve 

farklılaştırılması gerektiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda üzerinde çalışılan ilin 

nitelik ve yeteneklerine uygun politikaların geliştirilmesinde de öncülük edecektir. Buna 
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göre kimi illerimizde çeşitlilik yüksek iken ürünler sıradanlaşmakta, buna karşılık kimi 

illerimizde ise ile özel ürünlere ağırlık verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.  

Kalkınma Bakanlığı illeri sıradanlık ve ürün çeşitliliği bakımından 4 bölgeye 

ayırmaktadır. Bu bölgeler Tablo 3.2.2.1.’de gösterilmektedir. Buna göre Yozgat ili 4. 

bölgede yer almaktadır. 4. Bölge “Sıradan ürünler ihraç eden çeşitliliği düşük iller” 

sınıflamasında yer almaktadır. Bunun anlamı Yozgat ili hem oldukça sıradan ürünler 

ihraç etmekte hem de üretilen ürünlerin çeşitliliklerinin oldukça düşük sayıda olduğunu 

göstermektedir. Aslında bu gösterge ilin sanayi gelişmişlik durumu bakımından oldukça 

geri bir yerde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.2.2.1. İllerin Sıradanlık ve Ürün Çeşitliliği Sıralaması  

1. Bölge  Sıradan olmayan ürünler ihraç 

eden çeşitliliği yüksek iller  

Kırklareli, Adana, Ankara, Antalya, 

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 

Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 

İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 

Konya, Manisa, Mersin, Samsun, 

Tekirdağ  
2. Bölge  Sıradan ürünler ihraç eden 

çeşitliliği yüksek iller  

Çorum, Nevşehir  

3. Bölge  Sıradan olmayan ürünler ihraç 

eden çeşitliliği düşük iller  

Niğde, Kahramanmaraş, Malatya, Uşak, 

Van, Isparta, Rize, Sakarya, Trabzon, 

Sinop, Afyonkarahisar, Bolu, Hakkâri, 

Karaman, Kastamonu, Kırşehir, 

Kütahya, Muğla, Ordu, Zonguldak  

4. Bölge  Sıradan ürünler ihraç eden 

çeşitliliği düşük iller  

Düzce, Yalova, Yozgat, Aksaray, 

Artvin, Çankırı, Adıyaman, Ağrı, 

Amasya, Bartın, Batman, Bilecik, 

Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Giresun, 

Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Kars, Kilis, 

Kırıkkale, Mardin, Muş, Osmaniye, 

Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas,  

Kaynak: DTM Kayıtları, 2012: 33 

Değerlendirmeye alınan iller dikkate alındığında illerin üretip rekabetçi bir 

şekilde ihraç ettiği ürün çeşitliliği ortalamasının 40 olduğu belirtilmektedir. (DTM 
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Kayıtları, 2012: 15) İllerin ihracat performanslarının analizinde kullanılan bir diğer 

gösterge “sofistikasyondur”. Buna göre sofistikasyon değeri, her bir ilin üretip ihraç 

ettiği ürünlerin ne derece gelişmiş ülkelerin ihracat sepetleri ile örtüştüğünün 

göstergesidir. Diğer bir ifade ile sofistikasyon değerinin düşük olması, ilin ihraç 

ürünlerinin, gelişmiş ülkeler tarafından ihraç edilen kompleks ürünlerden uzaklaştığına 

işaret etmektedir. Sofistikasyon değeri de, illere yönelik sanayi ve ihracat politikalarının 

şekillendirilmesinde önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. (DTM Kayıtları, 

2012: 19) Ancak bu konuda ülke genelinde bir sıralamanın yapılmamış olması 

nedeniyle Yozgat ilinin bu alandaki sırasını bilemiyoruz. Ancak, genel olarak 

bakıldığında ihraç edilen ürünler bakımından yapılacak bir sıralamada en altlarda yer 

alacağı ifade edilebilir. Ürün çeşitliliği ve sıradanlığın altlarda olduğu bir alanda, 

sofistikasyonun üstlerde olması zaten beklenen bir durum değildir.  

Yozgat ilini bu sıradanlık durumundan kurtaracak en etkili hamle Yozgat-

Sorgun sahasındaki uranyum madeninin işletilmesi olacaktır. Bu uranyum madeninin 

işlenmesi halinde Yozgat ilinin sıradanlık değerini oldukça olumlu bir biçimde 

etkileyecektir.  

Ülke geneline bakıldığında İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

oldukça değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar değişiklikler görülse de aslında 

gelişme olgusu, ülke genelinde toplumsal, siyasal, kültürel ve benzeri kurumlardaki 

yapısal değişimleri kapsayan çok boyutlu bir öze sahiptir. Bu anlayışla gelişme; ülkenin 

ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarındaki ilerlemeyi kapsamakta ve bir bütün 

oluşturmaktadır. (Dinçer ve diğerleri, 2003: 7) Bütünün parçaları içerisinde 

değerlendirildiğinde aslında ekonomik gelişmişlik daha iyi anlaşılabilir. Ancak burada 

karşımıza çıkan en büyük engelin coğrafik kutuplaşma olarak tanımlanan bölgesel 
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farklılıkların ön plana çıkarılarak bunu gelişmenin önündeki en büyük engelmiş gibi 

gösterilmesidir. Ekonomik gelişmenin ilk aşamalarında mekansal kutuplaşmalar, kıt 

olan ulusal kaynakların etkin kullanımını mümkün kıldığı için, analizlerde meşru ve 

gerekli görülmüştür. Ancak, bu yargı özellikle gelişmiş toplumlarda, giderek önemini 

yitirmeye başlamıştır. Deneyimler de göstermiştir ki, kutuplaşma olgusu her ne kadar 

gelişme sürecinin ilk aşamalarında kaynakların etkin kullanımına elverişli bir ortam 

hazırlasa da, belirli bir aşamadan sonra ekonomik ve toplumsal maliyetleri 

artırmaktadır. Bu maliyetin yerleşme sorunları kapsamında olmak üzere, Türkiye’de 

olduğu gibi çoğu ülkede gözlenen başlıca iki cephesi bulunmaktadır. Bunlardan biri 

büyükkent (metropol) sorunları, diğeri ise geri kalmış bölgeler sorunlarıdır. (Dinçer ve 

diğerleri, 2003: 7) Ülkemizde coğrafik farklılıklar halen daha birilerinin istekleri 

doğrultusunda çok önemliymiş gibi gösterilmektedir. Oysa dünya ölçeğinde hiç bir 

önemi kalmayan bu kavramı dikkate almamak ve gelişmişliğin önünde bir engelmiş gibi 

düşünmemek gerekmektedir. Bu şekilde düşünüldüğü taktirde birilerinin bunu kötüye 

kullanarak rant elde etmelerine ve ülkenin geleceği açısında sıkıntıların yaşanmasına 

neden olabilir. 

Aşağıdaki tabloda illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları 

gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde görüleceği gibi ilk dört sırada yer alan iller hariç 

olmak üzere, diğer illerin endeks değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan illerin coğrafi yerleşimleri ile gelişmişlik düzeyleri 

arasında açıkça görülebilen bir bağıntı söz konusudur. Sıralamada ilk beşte İstanbul, 

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa illeri yer almaktadır. Yozgat ili 81 il içerisinde 62. 

sırada yer almaktadır. Bu veriler ışığında bakıldığında Yozgat ilinin ortalama indeks 

değerlerinin çok altında olduğu görülmektedir. Ortalamanın çok altında değer alması 
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sosyo-ekonomik gelişmenin belli bir seviyeye ulaşması için yapılacakların olduğunu 

göstermektedir. İllerin gelişmişlik indekslerine göre yapılan sıralama Şekil 3.2.2.1.’de 

gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde illerin gelişmişlik sınıflamaları daha iyi 

görülebilmektedir. İllerin sosyo ekonomik karşılaştırmaları ise Tablo 3.2.2.2.’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.2.2.2. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2010)  

Sıra İl Endeks Sıra İl Endeks 

1 İstanbul 17.1245 42 Nevşehir -0.2616 

2 Ankara 13.3247 43 Kastamonu -0.3892 

3 İzmir 9.2423 44 Afyonkarahisar -0.3938 

4 Kocaeli 8.5219 45 Sivas -0.4488 

5 Bursa 5.7950 46 Elazığ -0.8997 

6 Eskişehir 5.4807 47 Malatya -0.9008 

7 Antalya 5.1158 48 Çankırı -0.9061 

8 Muğla 3.6780 49 Sinop -1.1215 

9 Bolu 3.6312 50 Çorum -1.1268 

10 Tekirdağ 3.5553 51 Osmaniye -1.1892 

11 Denizli 3.4636 52 Erzincan -1.2898 

12 Isparta 3.0835 53 Bartın -1.4700 

13 Kırklareli 3.0434 54 Aksaray -1.4828 

14 Edirne 2.9301 55 Niğde -1.5252 

15 Bilecik 2.7733 56 Giresun -1.6070 

16 Çanakkale 2.6545 57 Kahramanmaraş -1.7012 

17 Yalova 2.6408 58 Tokat -1.8371 

18 Adana 2.6245 59 Kilis -2.4608 

19 Kayseri 2.4042 60 Ordu -2.4979 

20 Aydın 2.2610 61 Erzurum -2.5724 

21 Burdur 2.2574 62 Yozgat -2.7304 

22 Mersin 2.1565 63 Tunceli -2.8327 

23 Balıkesir 2.1406 64 Gümüşhane -2.8523 

24 Konya 2.0486 65 Bayburt -3.0414 

25 Manisa 1.8884 66 Diyarbakır -3.7639 

26 Sakarya 1.7031 67 Adıyaman -3.8313 

27 Zonguldak 1.4035 68 Batman -4.1247 

28 Karabük 1.3401 69 Şanlıurfa -4.6074 

29 Uşak 1.1997 70 Ardahan -4.7460 

30 Karaman 0.9203 71 Iğdır -4.8515 

31 Kırıkkale 0.7540 72 Kars -4.9092 

32 Samsun 0.5417 73 Siirt -5.1654 

33 Gaziantep 0.4191 74 Mardin -5.3043 

34 Kütahya 0.3115 75 Bingöl -5.7479 

35 Hatay 0.2870 76 Van -5.8239 

36 Trabzon 0.1402 77 Bitlis -5.9739 

37 Rize 0.1379 78 Şırnak -6.3983 

38 Amasya 0.0346 79 Hakkari -6.4263 

39 Düzce -0.1387 80 Ağrı -6.5364 

40 Artvin -0.2353 81 Muş -6.6496 

Kaynak: Berber ve diğerleri, 2010: 9
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Şekil 3.2.2.1. İllerin Gelişmişlik İndekslerine Göre Durumları (Berber ve diğerleri, 2010: 10) 
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Tablo 3.2.2.3. 2003 ve 2010 Yılları Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Karşılaştırması  

İller 2003 Araştırması 2010 Araştırması 2003 Sıra 

Değişimi 

2010  

Sıra Değişimi 

İller 2003 Araştırması 2010 Araştırması 2003 

 Sıra Değişimi 

2010  

Sıra Değişimi Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks 

Isparta 28 0.21187 12 3.0835 -5 16 İstanbul 1 4.80772 1 17.1245 0 0 

Çankırı 59 -0.51917 48 -0.9061 -1 11 İzmir 3 2.5241 3 9.2423 0 0 

Burdur 31 0.14395 21 2.2574 0 10 Kayseri 19 0.47748 19 2.4042 -3 0 

Çanakkale 24 0.36924 16 2.6545 -3 8 Kocaeli 4 1.94329 4 8.5219 0 0 

Kastamonu 51 -0.37558 43 -0.3892 -4 8 Manisa 25 0.34165 25 1.8884 -2 0 

Sinop 57 -0.48518 49 -1.1215 2 8 Muş 81 -1.43956 81 -6.6496 0 0 

Sivas 53 -0.40597 45 -0.4488 -1 8 Rize 37 -0.1784 37 0.1379 2 0 

Gümüşhane 71 -0.92501 64 -2.8523 -3 7 Samsun 32 0.08791 32 0.5417 5 0 

Düzce 45 -0.27995 39 -0.1387 X 6 Siirt 73 -1.00644 73 -5.1654 0 0 

Erzincan 58 -0.49288 52 -1.2898 -6 6 Şırnak 78 -1.13979 78 -6.3983 2 0 

Kütahya 40 -0.20684 34 0.3115 -7 6 Erzurum 60 -0.53286 61 -2.5724 1 -1 

Bolu 14 0.6086 9 3.6312 15 5 Karabük 27 0.21332 28 1.3401 X -1 

Karaman 35 -0.09852 30 0.9203 7 5 Şanlıurfa 68 -0.83158 69 -4.6074 -4 -1 

Muğla 13 0.71238 8 3.6780 -1 5 Van 75 -1.09297 76 -5.8239 -3 -1 

Ardahan 74 -1.07318 70 -4.7460 3 4 Adıyaman 65 -0.77647 67 -3.8313 1 -2 

Antalya 10 0.9148 7 5.1158 -2 3 Hakkari 77 -1.13956 79 -6.4263 -2 -2 

Artvin 43 -0.26018 40 -0.2353 5 3 Iğdır 69 -0.89089 71 -4.8515 5 -2 

Bilecik 18 0.50429 15 2.7733 0 3 Kırklareli 11 0.86287 13 3.0434 4 -2 

Tokat 61 -0.5901 58 -1.8371 -4 3 Mardin 72 -0.98944 74 -5.3043 -1 -2 

Aksaray 56 -0.45183 54 -1.4828 -2 2 Diyarbakır 63 -0.66993 66 -3.7639 -1 -3 

Aydın 22 0.42025 20 2.2610 -9 2 Sakarya 23 0.40404 26 1.7031 5 -3 
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Bartın 55 -0.4155 53 -1.4700 1 2 Tekirdağ 7 1.05893 10 3.5553 1 -3 

Batman 70 -0.90456 68 -4.1247 0 2 Çorum 46 -0.32761 50 -1.1268 1 -4 

Bitlis 79 -1.15736 77 -5.9739 -3 2 Osmaniye 47 -0.33321 51 -1.1892 X -4 

Edirne 16 0.56234 14 2.9301 3 2 Kars 67 -0.81944 72 -4.9092 0 -5 

Kırıkkale 33 0.05851 31 0.7540 -1 2 Kilis 54 -0.41175 59 -2.4608 X -5 

Konya 26 0.25254 24 2.0486 -1 2 Mersin 17 0.51934 22 2.1565 -6 -5 

Ordu 62 -0.64489 60 -2.4979 -2 2 Giresun 50 -0.36696 56 -1.6070 -1 -6 

Trabzon 38 -0.18582 36 0.1402 -2 2 Hatay 29 0.19613 35 0.2870 -1 -6 

Yozgat 64 -0.71652 62 -2.7304 -1 2 Malatya 41 -0.22627 47 -0.9008 -1 -6 

Amasya 39 -0.18591 38 0.0346 2 1 Niğde 49 -0.35582 55 -1.5252 -3 -6 

Bayburt 66 -0.80176 65 -3.0414 3 1 Zonguldak 21 0.44906 27 1.4035 -1 -6 

Bingöl 76 -1.12469 75 -5.7479 2 1 Balıkesir 15 0.5654 23 2.1406 -1 -8 

Denizli 12 0.71624 11 3.4636 5 1 Nevşehir 34 -0.07483 42 -0.2616 0 -8 

Kırşehir 42 -0.2287 41 -0.2598 -4 1 Yalova 9 0.93541 17 2.6408 X -8 

Uşak 30 0.16867 29 1.1997 -5 1 Kahramanmaraş 48 -0.34968 57 -1.7012 6 -9 

Afyonkarahisar 44 -0.27246 44 -0.3938 -1 0 Adana 8 0.94901 18 2.6245 1 -10 

Ağrı 80 -1.28116 80 -6.5364 -1 0 Elazığ 36 -0.10131 46 -0.8997 -1 -10 

Ankara 2 3.31483 2 13.3247 0 0 Tunceli 52 -0.40003 63 -2.8327 12 -11 

Bursa 5 1.6789 5 5.7950 0 0 Gaziantep 20 0.46175 33 0.4191 6 -13 

Eskişehir 6 1.10368 6 5.4807 0 0               

Kaynak: Berber ve diğerleri, 2010: 12
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Türkiye genelinde illerin gelişmişlik indeks değerlerinin 2003 yılı ile 2010 

yılları indeks değerlerinin karşılaştırılması Tablo 3.2.2.3.’de gösterilmektedir. Tablo 

incelendiğinde Yozgat ili 2003 yılında -0.71652 indeks değeri ile 64. sırada yer alırken, 

2010 yılında -2.7304 değeri ile 62. olmuştur. Yani gelişmişlik değeri olarak iki sıra öne 

geçmesine rağmen indeks değeri yaklaşık üç katı kadar küçülmüştür. Benzer şekilde 

Ardahan ili 2003 yılında -1.07318 indeks değeri ile 74. Sırada yer alırken, 2010 yılında 

yaklaşık dört katından fazla düşerek -4.7460 indeks değeri ile 70. Sıraya yükselmiştir. 

Aslına bakılırsa elde edilen bu sonuçlar ülke ekonomisinin anlatıldığı gibi iç açıcı 

olmadığı, aksine kötüye gittiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Çünkü, 

Yozgat ili indeks değerinin 2003 yılına göre 2010 yılında çok düşük çıkmasına rağmen 

2 sıra atlaması ülke genelindeki illerde ciddi bir gerilemenin yaşandığını 

göstermektedir. Buna karşın, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi illerin 2003 indeks 

değerlerine göre sıralamaları 2, 5 ve 6 iken, bu illerin 2010 yılında da aynı sıralamayı 

sürdürdükleri görülmektedir. Buradan şunu söyleyebiliriz; yatırımlar belli bölgelere 

doğru kaymıştır ve bu kayma devam etmektedir. Belli başlı büyük şehirlerin dışında 

yatırımlar yapılsa da bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Küresel pazarda rekabet gücünü kaybeden illerimiz bulunmaktadır. Küresel 

pazar oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Bu yapıya uyum sağlayamayan illerimiz 

bulunmaktadır. Bu iller sırasıyla İzmir, Tekirdağ, Ordu, Iğdır, Kırklareli, Rize, İçel, 

Yozgat, Karabük, Kastamonu, Kilis, Niğde, Erzurum, Yalova, Edirne, Çanakkale ve 

Bolu illeridir. Dikkat edilirse Yozgat ili rekabet gücünü kaybeden iller arasında 8. sırada 

yer almaktadır. Rekabet gücünü kaybeden illerin özellikle ülkenin batısında olması ise 

özellikle dikkate değerdir. (ITC Metodolojisi, DTM, UN Comtrade Veritabanı, TEPAV 

Hesaplamaları, 2012: 21) 
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3.3.YOZGAT İLİNİN SWOT ANALİZİ 

3.3.1. Güçlü Yönler 

 İldeki kişilerin ve bürokratik kesimin ilin ekonomik sorunları ile yakından 

ilgilenmesi,  

 Nüfusun az ve fazla dağınık olmaması nedeniyle herkese kolayca ulaşılabilir 

olması,  

 Konu ile ilgili olarak yapılacak eğitim çalışmaları için gerekli altyapının 

oluşturulma potansiyelinin var olması,  

 Sorunların biliniyor olması,  

 İşletme türleri tüketicilerin isteklerine cevap verebilecek güce sahip olması,  

 İl genelinde stratejik planların yapılması,  

 İlin genel olarak güvenli illerden birisi olması,  

 Coğrafi yapı olarak Ankara ve Kayseri gibi büyük illere yakın olması,  

 Meslek lisesi sayısı olarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir sayıya sahip 

olması nedeniyle ara teknik eleman konusunda potansiyelin yüksek olması,  

 Üniversite bünyesinde Mühendislik fakültesinin bulunması,  

 Jeotermal ve doğalgazın konut ısıtımında kullanılması ve sanayi de kullanılma 

potansiyelinin bulunması,  

 İl nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının şehir merkezlerinde yaşıyor olması,  

 Toplumun milli ve manevi değerlere bağlılığının güçlü olması nedeniyle 

memleketlerine yapılacak her yatırımı destekleme konusunda güçlü bir iradeye 

sahip olmaları,  

 Yeni uygulamaya konulacak projelerin uygulanmasında kolay adapte olabilecek 

potansiyel genç sayısının fazla olması, 
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 Yerel yönetimlerin ve bir çok sivil toplum kuruluşunun konu ile ilgili çalışmalar 

yapması ve yapılan çalışmaları desteklemesi,  

 İlk çağdan beri büyük medeniyetlerce yerleşim merkezi olarak kullanılmış 

olması ve buna bağlı olarak sahip olduğu tarihi miras, 

 Kültürel değerleri oldukça zengin bir il olması ve bu değerlerini koruma için 

irade göstermesi,  

 İnsanlarının güvenilir ve sözünün eri olması, 

 Çevresel doğal yapının bozulmamış olması, 

 Kent merkezinde katı atık ve biyolojik atık tesisini varlığı, 

 Teşvik Kanunu uygulama kapsamında olması,  

 Merkezi ve yerel yönetim birimlerin istihdama ve yatırıma yönelik destekler 

vermesi,  

 Kalkınmada 1. derece öncelikli yöre ve yatırımların ve istihdamın teşviki (5084 

ve 5350 Sayılı Kanun) Hakkında Kanun kapsamında olması sebebiyle yatırım 

teşviklerinden ve Devlet desteklerinden faydalanması,  

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Operasyonel Programları kapsamındaki iller 

içerisinde yer alması,  

 Yeterli iletişim ağına sahip olması.(T.C. Yozgat Valiliği, ty-a: 16-17) 

3.3.2. Zayıf Yönler 

 Özellikle eğitim çağındaki çocukların birleştirilmiş okullarda eğitim görmeleri 

nedeniyle yeterli eğitimi görememeleri,  

 Teknolojik yeniliklerin kullanımında yaşanan sıkıntıların bulunması,  

 İller bankası ve bakanlıklar tarafından Yozgat iline verilen ödeneklerin çok 

yetersiz olması,  



 

 

115 

 İl genelinde görülen ihtiyaçlar ile ülke politikaları neticesinde görülen 

ihtiyaçların birbirleri ile örtüşmemesi hatta zıtlaşması,  

 İlde yaşayan insanların her alanda karar alma sürecine katılmamaları,  

 İşsizliğin ülke ortalamasının çok üzerinde olması,  

 İle atanan idarecilerin liyakatten ziyade siyasi kimliklerinin ön plana çıkarılması,  

 Bölgemizdeki mesleki eğitim çıktılarının işgücü piyasasının taleplerini 

karşılamıyor olması, 

 İlde hemen her konuda elde edilen istatistiksel verilerin güvenirlik derecesinin 

düşük olması,  

 Her alanda fiziksel koşulların yetersizliği, 

 Kamu-özel sektör arasındaki işbirliğinin yetersiz olması,  

 Yozgat ili genelinde yapılan devlet teşviklerinin oldukça yetersiz olması,  

 Yaşlı nüfusun fazla olması, 

 Kırsal kesimde yaşayanların yeterli bilinç seviyesine erişmemiş olmaları, 

 İl genelinde stratejik planların yapılması, ancak uygulamanın sağlıklı bir şekilde 

yapılamaması,  

 Kurumların vermiş oldukları hizmetleri halkın haberdar olmaması yada 

yeterince haberdar edilmemeleri,  

 Hizmet sektörünün yeterince gelişmemiş olması ve buna bağlı olarak karşılaşılan 

sorunların olması,  

 Kamuda çalışan personelin çalışma koşullarındaki memnuniyetsizliklerinin 

bulunması,  

 Özellikte ekonomik alanda faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik olarak 

sıklıkla yetersiz duruma düşmeleri,  
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 İlgili kurumlarca sürekli olarak değişen mevzuat ve teşviklerde tanıtım eksikliği, 

 Hemen her alanda gerekli olan tesislerin ihtiyacı karşılamada yetersiz kalması,  

 Mevcut olan tesislerde çalışan personel sayısının ve hizmet kalitelerinin yetersiz 

olması,  

 Kurumlar arasında yeterli koordinasyonun bulunmaması,  

 Termal enerji kaynaklarının sadece ticari kaygılar dikkate alınarak işletilmesi,  

 Yozgat iline karşı uzun yıllardan beri devam eden ve bir türlü atılamayan 

olumsuz imaj algısı, 

 Kent merkezlerinde elektrik iletim hataları ve içme suyu şebekeleri gibi halkın 

temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlardaki kalite düşüklüğü,  

 Köylerde devamlı yaşayanların daha çok yaşlılar olması nedeniyle ORKÖY 

kredilerine ilgisiz kalmaları, 

 İlde çok sayıda toprağa dayalı sanayi tesisi olması nedeniyle, tarım arazilerinden 

toprak sanayinde kullanılmak üzere toprak alınması, 

 İldeki büyük sulama barajlarından tarımsal sulama açısından, yeteri kadar 

faydalanamaması, 

 Ortak hareket etme kültürünün yetersizliği,  

 Hava ulaşımının bulunmaması,  

 İlde müteşebbis sayısının beklenilen düzeyde bulunmaması,  

 KOBİ’lerin rekabet güçlerinin eksikliği,  

 İl dışına göçün fazlalığı ve bunun önüne geçilememesi,  

 Sermaye birikimin yatırım yapılacak seviyelerin çok altında olması ve 

birikimlerin de yeterince istenen alana yönlendirilememesi,  
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 Devlet yatırımları yönünden tamamen ihmal edilmiş, adeta unutulmuş bir il 

olması, 

 Ortak girişim ruhunun kötü örnekler nedeni ile gelişememesi, 

 Mevcut olan sanayi tesislerinde alt yapının yetersizliği.(T.C. Yozgat Valiliği, ty: 

62-67) 

3.3.3. Fırsatlar 

 Az gelişmiş bir il olan Yozgat’ın gelişmişliğinin sağlanmasının doğru 

yönlendirilecek küçük çaplı projelerle sağlanabilecek olması,  

 İlde yaşayan insanların devlete olan bağlılıklarının ve güvenlerin çok yüksek 

olması,  

 Yurt dışında çalışan Yozgatlıların ikna edilmeleri halinde ekonomik anlamda 

yönlendirilebilecek olması,  

 Eğitim kurumlarının yerel yönetimler ile işbirliğinin kolay olması, 

 Yozgat’ın bürokratik güç ve kapasitesinin Yozgat’ın kalkınmasına yönelik 

çalışmalara yönlenebilecek yapıda olması,  

 Proje hazırlama, yürütme ve sonuçlandırma konusunda yeterli uzman personelin 

bulunması,  

 Şehrin Ankara’ya yakınlığı nedeniyle gerekli olan mal ve hizmetleri kolay bir 

şekilde temin edebilme potansiyelinin var olması,  

 Yapılması planlanmış olan hızlı tren güzergahının merkezden geçmesi,  

 Yozgat’ın karayolu açısından ülkenin hem ulaşım kolaylığı olan hem de merkezi 

bir yerinde olması, 

 Kitle iletişim araçlarının yaygınlığı, 

 Hemen her alanda toplumsal duyarlılığının sürekli artıyor olması, 
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 Teknoloji ve bilişimdeki gelişmelerin olası olumlu etkilerinin yüksek olarak 

beklenmesi,  

 Ülke genelinde tanınmış Yozgatlı başarılı yatırımcı ve iş adamlarının olması,  

 İlin, Jeotermal Enerji kaynakları bakımından bölge illerine göre fazla 

potansiyele sahip olduğu gibi, turizm amaçlı yatırımlara uygun ve açık olması, 

 Sanayi tesislerinin azlığı, toprakların kirlenmemiş olması ve doğal kaynakların 

zenginliği nedeniyle organik tarım ve buna dayalı tesis açılması potansiyelinin 

yüksek olması,  

 İldeki jeotermal kaynaklara yapılacak yatırımlarla, ilde yeni istihdam alanlarının 

oluşturulacak olması, 

 İlin, Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında 5084, 5350 ve 5615 sayılı 

istihdamın teşviki ile ilgili kanundan yararlanması,  

 Kalkınma ajanslarının kuruluşu, koordinasyonu ve görevleri, hakkında kanun 

kapsamında bölge kalkınma ajansları ve yatırım ajansların kurulacak olması,  

 İlde İhtisas Organize Hayvancılık ve Tarım Bölgelerinin Kurulacak Olması,  

 Maden kaynakları bakımından oldukça zengin olması, (T.C. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı,2012: 467, 468) 

3.3.4. Tehditler 

 Kalifiye niteliğinde olsun ya da olmasın il dışına göç etme eğiliminin yüksek 

olması,  

 İletişim araçlarının kişiler üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkinin yok 

edilememesi,  

 Sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin ve sayılarının yetersiz olması 

ve eğitim alanına duyarsız kalmaları,  



 

 

119 

 İdari olarak yöneticilerin kendi başlarına karar almakta sıkıntı yaşamaları, alınan 

kararların ise siyasi olarak müdahalelere açık olmaları,  

 Toplumsal-ahlaki değerlere duyarlılığın sürekli olarak azalması ve bu konuda 

yetkililerin yeterince duyarlılık göstermemeleri,  

 Yurt dışında çok sayıda vatandaşın olması nedeniyle akrabalarını ilk fırsatta yurt 

dışına götürme isteklerinin olması,  

 Ekonomik olarak yaşanan yetersizlikle aile içerisine de fazlasıyla yansımakta ve 

aile içerisinde yaşanan huzursuzlukların ve geçimsizliklerin sürekli olarak 

artması,  

 Çevre illerin Yozgat’a göre gelişmişlik seviyelerinin yüksek oluşu ve bunun 

sonucu olarak komşu illerin bir çekim merkezi etkisi yapmaları,  

 Kişi ve kurumlar arası iletişim yetersizliği,  

 Çarpık kentleşmenin bütün örneklerinin bulunması,  

 İlin iş gücü ihtiyacının belirlenmemiş olması, 

 Yozgat ilinde tarihi ve turistik yerlerin envanterinin bulunmaması, 

 Hemen her alanda yapılan işlerde toplumsal denetimin olmaması ve toplumsal 

denetimden kaçılması,  

 Genel olarak ülkede yaşanan eğitimdeki kalite düşüklüğünün il genelinde de 

yaşanması,  

 İl genelindeki kaynakların yetersizliği,  

 Yozgat’ın sosyal yaşam standardının düşük olması, 

 Yardım yapılan kişilerin, kendilerini üretimden soyutlayarak, yardımla 

geçinmeyi alışkanlık haline getirmeye başlamaları ve aslında devlet tarafından 

bir anlamda tembelliğe teşvik edilmeleri,  
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 Aile parçalanmalarındaki artışın tahmin edilen üzerinde gerçekleşiyor olması,  

 Ulusal medyanın, aile bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz örnek oluşturacak 

yayınları ve kişilerin bu yayınların etkisinde kalarak davranışlarını 

değiştirmeleri,  

 Yozgat da ki gelir seviyesinin düşük olması ve buna paralel olarak alım gücünün 

düşmesi,  

 Kişi ve Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği, 

 Teşvik kapsamında olmasına rağmen teşviklerden çok az pay alması, 

 Küresel gelişmeler ve serbest piyasa sistemine hazırlıklı olmaması ve bu konuda 

yeterli bilince sahip olunmaması, 

 Coğrafik konum olarak bazı sıkıntıların bulunması, 

 Çevre illerle yeterince rekabet edememesi,  

 İşgücü maliyetlerinden dolayı işsizliğin artması,  

 Ekonomik istikrarsızlıklar ve ekonomideki dalgalanmalar, 

 Mesleki eğitimin içeriğinin zayıflığı, (T.C. Yozgat Valiliği, ty: 62-67)  

3.4. YOZGAT’IN POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI 

Yozgat ili sahip olduğu bütün olumsuzluklara karşın yapılabilecek iyi şeylerinde 

olduğunu gösterebilecek bir konuma sahiptir. Bunun için ise doğru yönlendirmeler 

olması ve yönlendiricilerin bu işi iyi yapmaları gereklidir. Aksi taktirde yapılacak 

işlerin başarılı olmasını beklemek doğru olmaz. Öncelikle Yozgat ilinin ihraç 

edebileceği ürünlerin neler olduğu ülke genelinden ziyade yerel düzeyde düşünülmesi 

ve planlanması daha sağlıklı olacaktır. Makro hedefler ile mikro hedeflerin neler 

olduğunun belirlenmesi ve bilinmesi her zaman için bizlere yol gösterici olacaktır. 

Bunlar yapılırsa ilin potansiyelleri, ne işleri yapabileceği ya da yapamayacağı net bir 
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şekilde görülebilir. Her ilin kendine göre ihracat sepetini en hızlı ve kolay şekilde 

nitelikli ürünlerle doldurabilecekleri potansiyelin olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

Bunun yapılabilmesi için de her ilde uygulanması ve geliştirilmesi kolay, potansiyeli 

yüksek olan hedef sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörler üzerinde yoğunlaşılması 

gerekmektedir. Hedef sektörler belirlendikten sonra ise hedef pazarlar belirlenerek bu 

yönde planlamaların ve çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ama temel faktörün 

üretim olduğu asla akıldan çıkarılmamalıdır. Üretim sürecini sekteye uğratabilecek her 

türlü faktörün ortamdan uzaklaştırılması gerektiği unutulmamalıdır. Yozgat’ta 

yapılabilecek uygun yatırım konularını araştırırken öncelikle Yozgat’ da mevcut 

hammadde ve doğal kaynak potansiyelini değerlendirmeye yönelik yatırımlar 

düşünülmüştür. Bir diğer öncelik ildeki mevcut sanayi tesislerine ara ürün üretecek 

yatırımlar veya bu tesislerin ürettiği ara ürünleri nihai ürüne dönüştürecek yatırımlardır. 

(ERGİNÖZ, Adnan Selçuk ve SARIGÜL, Ahmet, 1996: 18) 

3.4.1. Tarımsal Üretime Yönelik Yapılabilecek Yatırımlar 

Yozgat ilinde yapılabilecek yatırımların başında tarımla ve tarıma dayalı olarak 

yapılacak işler başta gelmektedir. Bunların başında jeotermal enerjinin seralarda 

kullanımı gelmektedir. İl bu bakımdan büyük bir potansiyele sahiptir ve kaplıcalarda 

kullanılan sular doğaya bırakılmaktadır. Aslında bunlar seraların ısınmasında 

kullanıldıktan sonra doğaya bırakılırlarsa daha verimli olabilirler (Cebeli ve Kendirli, 

2011: 56). Seracılığa yönelik bir yatırım düşünüldüğünde; yay çıta destekli plastik 

malzeme ile gerçekleştirilmesi durumunda, 1.100 m
2
 büyüklüğündeki bir sera için 

8.500 $’lık bir sabit yatırım ve metal iskelet destekli cam malzeme ile 

gerçekleştirilmesi durumunda, 850 m
2
 büyüklüğündeki bir sera için 18.500 $’lık 

bir yatırım gerekecektir. (Yozgat Valiliği, 2012: 77) İlk yapım masrafları yüksek 
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gibi gözükse de dönüşü hem hızlı hem de sürekli olacağından oldukça başarılı 

yatırımlar arasında yer alacaktır. Yapılacak seralar da çalışacakları da sayarsak 

istihdam açısından da ile faydası olacaktır.  

Jeotermal enerjinin dışında özellikle meyve yetiştiriciliği yapılabilir. Bu 

konuda il oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle elma, ayva, kiraz ve 

vişne gibi meyvelerin yetişmesinde oldukça uygun bir iklime sahiptir. Ayrıca iğde 

ve badem gibi bitkilerin yetiştiriciliği yapılabilir. Ülkemizde tüketilen bademlerin 

yaklaşık yüzde 80’inin Amerika Birleşik Devletlerinden ithal edildiği 

düşünüldüğünde sadece bademe ağırlık verilmesi durumunda dahi il oldukça büyük 

kazanımlara sahip olabilecektir.  

Baklagil bitkilerinin sağlık açısından yeri doldurulamaz bir konumdadır. 

Yozgat ili baklagil bitkileri yetiştiriciliği açısından oldukça önemli bir 

konumdadır. Özellikle mercimek üretiminde Yozgat ili Türkiye’de i lk sırada yer 

almaktadır. Son yıllarda ekim alanı ve üretim miktarlarında bir miktar düşüş 

yaşansa da bu özelliğini halen daha sürdürmektedir. Bu nedenle mercimek 

üretimine ağırlık verilmesinin yanında mercimeğe dayalı sanayi üretimine ağırlık 

verilmesi gereklidir. İl genelinde mevcut olan toplam arazisinin yüzde 60’ı işlenen 

alan durumundadır. İllere göre değerlendirildiğinde Türkiye ortalamasının yüzde 

35 olduğu görülür. Yani Yozgat tam anlamı ile bir tarım kentidir. İlde mevcut 

58.319 adet tarım işletmesinin çoğunluğu 20-200 dekar büyüklüğünde olan 

işletmelerden oluşmaktadır. Küçük çaplı işletmelerde dışarıya yönelik üretim 

yapılmaktan ziyade özellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve geri kalanı satmayı 

düşündüklerinden pazar ve pazarlama konularını ciddi olarak düşünmemektedirler. 

Mercimek bitkisinin ve fasulye gibi baklagillerinde il genelinde başarılı bir şekilde 
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yetiştirilebileceği düşünülürse, paketleme tesisleri, kurutma tesisleri, depolama 

tesisleri, ambalajlama tesisleri, konserve yapma tesisleri  kurulabilir. Bunların 

yanında bu tesislerin ihtiyacı olabilecek bazı yan ürünlerin üretimi konusunda da 

bazı tesisler açılabileceği gibi halen var olan tesislerin kapasitelerinin artırılması 

gerekebilir.(T.C. Yozgat Valiliği, ty.: 5) 

İl geneli ekolojik yapı olarak kültür mantarı yetiştiriciliğine de oldukça 

uygundur. Kültür mantarı yetiştirebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi 

gereklidir. Bu özelliklerin tamamı ilde mevcuttur. Kültür mantarı Mantar sıcaklık ve 

nem miktarı kontrol altında tutulabilen, havalandırılması kolay, güneş ışığı almayan 

yerlerde yetiştirilebilirler. Mağaralar, soğuk hava depoları, ışığa karşı yalıtılmış seralar, 

tünel ve galeriler, kümesler, depolar, ambarlar, bodrumlar ve modern mantar işletmeleri 

mantar üretimi yapılabilen yerlerdir. Eğer yetiştiricilik için yeni bir tesis kurulmayacak 

ise mevcut yer ve binanın seçiminde aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır: 

Seçilen yer aydınlatma, havalandırma, ortam nemlendirilmesi ve temizlik için su ve 

elektrik gibi enerji kaynaklarına sahip ve ulaşım sorunu olmamalıdır. Yapılar nem 

ortamının sağlanması için ıslatmaya uygunluğu ve zararlıların yuvalanmaması açısından 

tamamen betonarme olmalıdır. Tavan yüksekliği en az 2,5 metre olmalıdır. Tabanda 

atık suyun gideceği bir kanal olmalı, şayet yoksa suyun toplanıp alınacağı bir çukur 

açılmalıdır. Seçilecek ısı sisteminin bacalı ya da bacasız olmasına bağlı olarak baca 

sisteminin ve havalandırma içinde karşılıklı havalandırma vantilatörlerinin takılacağı 

deliklerin açılması gerekir. (Erzurum Valiliği, 2013) 

Hayvancılık açısından olmazsa olmazlar arasında yer alan ve birinci öncelikli 

konu yem üretimidir. Hayvansal üretimin temel gideri toplam masrafın yüzde 80’ini 

oluşturan yemdir. Bu açıdan bakıldığında Yozgat ili yem bitkileri yetiştirme potansiyeli 
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oldukça yüksek olan bir ildir. Yurdumuzda, yonca, korunga, adi fiğ ve burçak gibi 

geleneksel bir kaç yem bitkisinin tarımı yapılmaktadır. Bu bitkilerin yanında, hayvan 

pancarı, sudan otu, mısır, yem bezelyesi ve mürdümük, gibi birçok yem bitkisinin tarımı 

yapıldığı bilinmekle birlikte, ekim alanları hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. 

Bugün yem bitkisi ekim alanı, mısır vb bitkiler dahil edildiğinde bile toplam ekilebilir 

alanın yüzde 7.5 ini kaplamaktadır. Yurdumuzda hayvan beslenmesi, geniş ölçüde doğal 

çayır ve meralara, anızlara ve tahıl samanına dayanmaktadır. Ülkemizdeki en önemli 

kaba yem kaynağı meralarımızdır. Daha sonra ise yem bitkileri üretimi gelmektedir. 

Ancak gerek üretim alanlarının, gerekse verimlerinin yeterli olduğunu söylemek 

mümkün değildir (Karadavut ve diğerleri, 2011) Yem bitkileri ekim alanı 1.585.681 

hektardır ve nadas alanları dahil toplam ekim alanlarının yüzde 7.61’ini 

oluşturmaktadır. (TÜİK, 2010) 

Çayır ve mera alanlarının dışında üretilebilecek yem bitkileri şunlardır: Yonca 

(Medicago sativa), tüm bölgelerimizde, başarılı bir şekilde üretilebilmektedir. Sulu ve 

kuru şartlar için geliştirilmiş çeşitleri mevcuttur. Özellikle hayvan besleme açısından 

eşsiz bir besleyicilik özelliğine sahip olması nedeniyle “yem bitkilerinin prensesi” 

olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında özellikle karasal iklim koşullarında sulama 

imkanlarının olmadığı alanlarda Korunga bitkisi başarıyla yetiştirilebilmektedir. 

Ekildikten sonra 4-5 yıl ürün verebilmesi ve fazla masraflı olmaması nedeniyle tercih 

edilebilir. Fig ise bir diğer önemli yem bitkisidir. Yozgat genelinde ekim ve üretimi 

halen yapılmaktadır. Ancak miktarı oldukça düşüktür. Önemli bir yem bitkisi olma 

özelliği nedeniyle ve kurak bölgelerde başarılı bir şekilde yetiştirilebilmesi fig 

bitkilerinin önemini artırmaktadır. Ayrıca slajlık mısırda Yozgat ili için düşünülebilir. 

Danelik mısır yetiştirme konusunda ekolojik sıkıntıları olan ilin slajlık mısır konusunda 
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uygun olduğu söylenebilir. Hayvancılık açısından önemli olan slaj özellikle yem 

sıkıntısının çekildiği kış döneminde hayvanların beslenmesinde vazgeçilmez bir öneme 

sahiptir. Birde sorgum türleri bulunmaktadır. İl genelinde önemli bir ekim ve üretim 

alanı bulunmamaktadır. Dane olarak üretiminin yine mısır gibi ekolojik sınırlamalar 

nedeniyle başarılı olacağı düşünülmemektedir. Ancak silajlık olarak değerlendirilebilir.( 

T.C. Yozgat Valiliği, ty: 5, 6) 

Ayrıca son yıllarda popüler bir konu olan organik tarım uygulamalarının Yozgat 

ili içinde geçerli olduğu ifade edilmektedir. Ancak ilin genel özellikleri ve sosyo-

ekonomik yapısı dikkate alındığında bunun gerçekçi bir yaklaşım olmadığı ve yakın 

zamanda da olamayacağı düşünülmektedir. Çünkü organik tarım kavramının tam 

anlaşılmadığı organik ürün pazarlayanlarında bu konuyu ticari kaygılarla organik ürün 

olmaktan çıkardıkları gözlenmektedir. Ancak uygun ekim nöbeti sistemleri uygulanarak 

belli bir mesafe alınabilir. Ekim nöbeti toprağın korunması ve verimlilik açısından 

önemlidir. İlde üretim yapacak olan tesislerin hammadde sıkıntısı çekmemeleri için 

üreticilerle üretim anlaşmaları yapılabilir. Ayrıca üretici birlikleri ve köylere 

hizmet götürme birlikleri ile işbirliği yapılarak hem üreticilerin daha iyi 

bilgilendirilmeleri sağlanabilir hem de daha hızlı davranılmış olur (Tengir, 2010: 

45) 

3.4.2. Hayvansal Üretime Yönelik Yapılabilecek Yatırımlar 

Yozgat ili hayvancılık potansiyeli oldukça yüksek olan illerden birisidir. Bu 

özelliğe sahip olmasına rağmen bunu yeterince kullandığını söylemek doğru 

olmayacaktır. Besi hayvancılığı konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Özellikle 

aylarca yetiştirmek için uğraşılan hayvanların piyasada oldukça düşük fiyat ile satmaları 

ve masraflarını ancak karşılayabilmeleri en önemli nedenler arasındadır. Sistem ayrıca 
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yem fiyatlarının yüksekliği ve üretimde yaşanan sıkıntılarda buna eklenince içinden 

çıkılmaz bir hal almaktadır. 2012 yılı içerisinde yaşanan yem sıkıntısı nedeni ile saman 

fiyatı 1 TL/kg’a kadar yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 2012 yılında 

saman ithal etmek zorunda kalmıştır. Bu gerçek dikkate alındığında hayvancılık 

yapılmasındaki zorluk daha iyi anlaşılacaktır. 

Benzer sıkıntılar süt sığırcılığı içinde geçerli olmaktadır. Süt üretimi konusunda 

kaliteli yem önemlidir. Hem kaliteli yem bulamayan hem de yetersiz süt üretimi 

nedeniyle hayvancılık işletmeleri sıkıntı yaşamaktadırlar. Küçük işletmelerde ideal olan 

hayvan sayısı 15-20 adet olması gerekirken, il genelinde ortalamaya bakıldığında bu 

sayının 3-4’ü geçmediği görülür. Bu rakamlar bizlere Yozgat ilinde hayvancılığı 

ekonomik koşullara uygun olarak yapılmadığının da bir göstergesidir. Ancak ilde 

bulunan Et-Balık Kurumu şubesinin bulunması besi sığırcılığı açısından bir avantaj 

olarak değerlendirilebilir. Elbette avantajın olmasından ziyade bundan faydalanabilmek 

daha önemlidir.( T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2012: 8) 

Hayvancılık yatırımlarında önemsenmeyen ve önemsenmesi gereken diğer bir 

konuda hayvan barınaklarının özensiz ve düzensiz olarak yapılmalarıdır. İl geneline 

bakıldığında hayvan barınaklarının oldukça kötü olduğunu görebiliriz. İyi koşullarda 

üretim yapan işletme sayısının yüzde 5’i geçmediği görülmektedir. Kötü koşullar 

altında yetiştirilen hayvanlardan yüksek verim almak mümkün değildir.  

İl genelinde büyük baş hayvanlara yönelik olarak damızlık sığır gen stokunun 

oluşturulması gereklidir. Eğer bu şekilde bir stok oluşturulursa ki bu imkan vardır, hem 

il geneli için hem de bölge için önemli katkılar sağlayabilir. Bu konuda ülke genelinde 

de ciddi bir çalışma bulunmamaktadır. Sürülerin kaliteli olması ve kaliteli ürün 

verebilmeleri için bu şarttır.(T.C. Yozgat Valiliği, ty.: 85) 
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Yozgat il merkezi ve ilçelerinde mevcut olan tatlı su kaynakları iyi 

projelendirme ile su ürünleri yetiştiriciliğine yönlendirilebilir. İlde su ürünleri 

üretim çiftlikleri için potansiyel mevcuttur. Ancak bu potansiyeli şimdiye kadar iyi 

değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir. İlde bulunan Kızılırmak Nehri ve 

onun önemli bir kolu olan Delice ırmağı su ürünleri bakımından önemli 

kaynaklardır. Su ürünleri üretimi konusunda 50 ton/yıl kapasiteli bir alabalık 

üretim tesisi düşünüldüğünde, çalışanlarda dikkate alındığında 150.000 $’lık bir 

yatırımın gerekli olduğu bildirilmektedir. (T.C. Yozgat Valiliği, 2012: 84)  

Hayvansal yatırımlar açısından değerlendirilmesi gereken diğer bir alanda 

arıcılıktır. Arıcılık potansiyeli oldukça yüksektir. Özellikle yüksek yerlerde ve 

yaylalarda arıcılık başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun yanında özellikle 

balotu (Stevia rebaudiana) ve korunga (onobrychis sativa) gibi bitkilerin üretildiği 

alanlarda da kovan konularak bal üretimi artırılabilir. Çünkü bal otu ve korunga 

bal özütü bakımından çok zengindirler. 2.5 dekarlık bir korunga alanına bir kovan 

yeterli olmaktadır. Böylece arının kilometrelerce uzağa giderek çiçek leri 

gezmesine gerek kalmadan korunga çiçeklerinden istediğini fazlasıyla 

alabilecektir. Türkiye dünya bal üretiminde 4. sıradadır. Ancak üretimin önemli bir 

kısmı Doğu Anadolu Bölgesinde yapılmaktadır. Eğer var olan potansiyel 

kullanılabilirse arıcık açısından Yozgat iyi bir duruma gelebilir (T.C. Yozgat 

Valiliği , ty: 9) 

Hayvansal üretim bakımından yatırım yapılabilecek diğer bir alanda et ve 

yumurta tavukçuluğudur. Ancak ülke içindeki dalgalanmalar ve büyük firmaların 

spekülatif davranışları zaman zaman küçük yatırımcıları zora sokmaktadır. Bu 

konuda tedbirin alınması ve mümkünse piyasaya girmek için belli bir örgütün 
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parçası olmak faydalı olacaktır. Et ve yumurta tavukçuluğu açısından belli bir 

seviyede olan Yozgat için var olan seviye yeterli değildir. Uygun ve başarılı 

projelerle bu artırılabilir (Genç, 2004: 150) 

Yozgat ili için hayvancılık yatırımları arasında önemli olabilecek bir 

konuda küçük baş hayvancılıktır. 250 bin civarında olan küçükbaş hayvan 

potansiyeli ile yün ve yapağı konusunda oldukça iyi bir konuma gelinebilir. 2012 

yılı fiyatlarıyla kilogramı 1.5-2.0 TL arasında fiyatla satılmaktadır. İl genelinde 

mevcut olan yaklaşık 180 bin hayvandan yıllık 350 ile 400 ton arasında üretildiği 

tahmin edilen yapağı eğer artırılabilirse hayvancılık yapanlar için önemli bir ek 

gelir kaynağı olabilir.  

3.4.3. Gıda Sanayisine Yönelik Yapılabilecek Yatırımlar 

Yozgat ili gıda sanayisi açısından oldukça büyük potansiyele sahiptir. 

Özellikle ürün çeşitliliğinin artırılması ve potansiyel gıda ürünlerinin 

üretilebilmesi açısında da oldukça yeni ve çeşitli ürünler geliştirilebilir. Elbette 

bundaki en önemli pay il genelindeki tarım potansiyelinin yüksekliği ve bu 

potansiyelin her an için kullanıma hazır olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılacak 

uygun planlama ve yapılan planların başarılı bir şekilde uygulanmaları ile çok 

başarılı sonuçlar alınabilir. Gıda sanayi açısından çokta büyük sermaye 

gerektirmeyen alanlar bulunmaktadır. Bunların başında ilde çok sayıda bulunan un 

fabrikalarının modern üretim tekniklerine göre donatılıp dünya piyasaları ile 

rekabet edebilir duruma getirilebilir. Çünkü ilde üretilen özellikle tahılların kalite 

açısından sorunları bulunmamakta aksine üretim ve işleme açısından sorunları 

bulunmaktadır. (Erginöz, Adnan Selçuk ve Sarıgül, Ahmet, 1996: 18) 
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Un sanayinin yanında bisküvi üretimi de önemli bir yer kaplayabilir. Çünkü 

bu konuda özellikle bisküvilik buğday üretimi için gerekli olan buğday çeşitlerinin 

üretimi açısından Yozgat ilinin iklimi oldukça uygundur. Aslında söz konusu 

durum, ülke geneli dikkate alındığında bu uygunluğa sahip olan birkaç ilden birisi 

olan Yozgat açısından önemli bir konumdur. Ön plana çıkarılması ve dikkate 

alınması gereklidir.(T.C. Yozgat Valiliği, ty.-b: 80)  

Ayrıca özellikle Nevşehir ilinde Patates kanseri nedeniyle patates ekiminin 

yasaklanması nedeniyle patates ekimi komşu illere doğru kayma göstermektedir. 

Bu açıdan bakıldığında Kırşehir ve Yozgat illerinde son zamanlarda Patates ekim 

ve üretiminde bir artışın olduğu gözlenmektedir. (TÜİK, 2012) Ekim ve üretimdek i 

artışa paralel olarak il dışına ham patates olarak satımı olmaktadır. Oysa bu 

patateslerin işlenip satılması ile önemli oranda katma değer kazandırabilecektir. 

İşleme açısından da cips olarak, hazır paketlenmiş kızartmalık patates olarak, ya da 

hazır patates püresi olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilmiş 

patateslerin gelirleri de aynı paralellikte yüksek olacaktır.(YTSO, ty: 14) 

İl genelinde meyve üretim potansiyeli de oldukça yüksektir. Aileler ancak 

kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde üretim yapmaya dikkat etmektedirler. 

Bunun dışında kalan ürünleri ise daha ziyade en yakındaki pazara giderek satmayı 

düşünmektedirler. Oysa üreticilerin iyi bir şekilde örgütlenmeleri sağlanarak 

meyve üretiminin artırılması ile meyve suyu işleme tesisleri kurulabileceği gibi, 

dışarıda hammadde sıkıntısı çeken işletmelere bu konuda kaynak oluşturulabilir. 

Bunun içinde uygun depolama tesisleri kurulması gerekecektir. Ayrıca ilde 

üretilecek meyvelerden reçel ve marmelat gibi gıda maddeleri de üretilme 

imkanları bulunmaktadır. Üretilen bu gıdaların satılabilmesi için de uygun 
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paketleme tesislerine ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla hem gıda maddesi üretimi hem 

de paketleme tesisleri kurulması mümkün olacaktır. Eğer bu konuda çalışacak 

işletmeler küçük ölçekli olarak düşünülecekse yılın sadece belli dönemlerinde 

çalışma imkanına sahip olacaklardır. Eğer büyük çaplı olarak düşünülecek ise bu 

durumda yılın her döneminde üretim yapma imkanına sahip olacaklardır. Ancak bu 

mevsiminde toplanan meyvelerin kurutulması ya da uygun şartlarda dondurulması 

ile mümkün olabilecektir. Yani bir anlamda hem kurutma tesislerine hem de uygun 

şartlarda depolanması için depolama tesislerine ihtiyaç olacaktır.( T.C. Yozgat 

Valiliği, ty.: 79) 

Yozgat ili son verilere göre baklagil bitkilerinin üretim miktarı da ülke 

geneline bakıldığında ortalamanın üzerinde bir durum göstermektedir. Özellikle 

nohut ve mercimek konusunda oldukça iyi durumdadır. Bu bitkilerin tohumlarının 

paketlenebilmesi ve depolanabilmesi için gerekli alt yapı yatırımları yapılabilirse 

bu açıdan da ciddi bir potansiyelin olduğu görülecektir. Bahsi geçen ürünlerin 

modern bir tesis kurularak işlenmesi, paketlenme ve tasniflenmesinin yapılarak iç 

tüketime sunulması, ayrıca yapılacak planlamalar ile oluşturulacak pazarlama 

standartları ve uygulamaları ile dış pazarlara açılma imkanı bulunabilirse 

üreticilerin de bu alana yönlendirilmeleri sağlanmış olacaktır. Böylece orta ve 

uzsun vadede yaşanabilecek hammadde sıkıntısı da yaşanmamış olacaktır. (T.C. 

Yozgat Valiliği, ty.: 80) 

3.4.4 Yem Üretimine Yönelik Yapılabilecek Yatırımlar 

Yozgat ili hayvancılık potansiyeli bakımından oldukça iyi durumdadır. 

Özellikle besi hayvancılığı yapılması ve yaygınlaştırılması durumunda gelecek 

vadeden bir konumdadır. Büyük baş hayvancılık açıcısından özellikle yerli ırkların 
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hakimiyeti sürmektedir. Bunlarında her ne kadar olumsuz koşullara karşı dayanım 

güçleri fazla olsa da verim potansiyelleri düşüktür. Ancak ilgi kurum ve kuruluşlar 

tarafından yerli ırkların ıslah edilmeleri ve melez ya da kültür ırklarının sayılarının 

artırılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.  

Ancak bu gerçekleşse bile il var olan potansiyeli kullanamadığı sürece 

başarılı olmayacağı açıktır. Çünkü yerli ırklar her şartta belli ölçüde verim verse 

de melez ve kültür ırkları aynı ölçüde başarılı ürün vermemektedirler. Onlar daha 

hassas olduklarından daha kaliteli ve hijyenik yemler istemektedirler. Bunun için 

melez ve kültür ırklarının sayılarının artırılması yanında bu hayvanların sayılarının 

artması ile oluşacak yem ihtiyacının giderilebilmesi içinde yem üretim tesislerinin 

kurulması ve işletilmesi gereklidir.(YTSO, ty: 9)  

Yem üretimi için gerekli olan hammaddeler il genelinde 

yetiştirilebilmektedir. Hammadde konusunda herhangi bir sıkıntının yaşanacağı 

beklenmemektedir. Yem üretimi için gerekli olan mısır, fig, burçak, korunga başta 

olmak üzere pek çok tahıl türü yetiştirilmektedir. Daha özel yeme ihtiyaç 

duyulması halinde de gerekli üretim planlamaları ve üreticilerin yönlendirmeleri 

ile başarılı bir şekilde ihtiyaç duyulan yem ham maddeleri üretilebilecektir.  

3.4.5. Giyim ve Tekstil Sektörüne Yönelik Yapılabilecek Yatırımlar  

Giyim ve tekstil sektörüne yönelik olarak il genelinde küçük işletmeler 

yoğun olarak faaliyet göstermektedirler. 2011 yılı ihracat verilerine bakıldığında 

Yozgat ilinin en yüksek ihracatı giyim ve tekstil sektöründe olmuştur. Bu açıdan 

bakıldığında oldukça büyük bir potansiyelin olduğu görülmektedir. Ancak bu 

potansiyelin aktif hale getirilebilmesi için işletmelerin küçük aile işletmelerinden 

ziyade büyüyerek ya da birleşerek daha profesyonel üretim yapmaları gereklidir. 
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Eğer doğrudan dışarıya yönelik üretim yapamazlarsa bile diğer büyük firmalarla 

yapacakları fason üretim anlaşmaları ile tesislerin kapasitelerini artırma yönünde 

önemli bir mesafe kat edebilirler. Ancak bunun için desteklemelerin gerekli olduğu 

unutulmamalıdır. Bu konuda yapılacak yatırımların miktarları oldukça büyük 

yekun oluşturacağı için modernleşme ve modern tesis kurma konusunun sıkıntılı 

olabileceği akıldan çıkarılmaması gereklidir. Hammadde konusunda ise artık ülke 

genelinde ulaşım imkanlarının artması ve ihtiyaçların çeşitlenmesi nedeni ile belli 

bölgelere hapsolmak yerine üretim alanı genişlemesi görülmeye başlanmıştır. Her 

bölgede giyim ve tekstil konusunda yatırımlar yapılabilmektedir. Yozgat ili de bu 

konuda alt yapı olarak kaynaklarını kullanabilecek bir noktadadır. Hali hazırda var 

olan pazarların yerlerini koruması sağlanırken, yeni pazarların bulunması 

gereklidir. Bu konuda özellikle Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya önemli pazarlar 

olarak değerlendirilebilir.  

Yozgat’ta tekstil sektöründe yatırım yapılabilir dört (4) alan tespit 

edilmiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: (T.C. Yozgat Valiliği ty.: 93) 

3.4.5.1. Tekstil Giyim Üretimi 

Yozgat’ta özellikle iç pazar yanında dış pazarlara da hitap edebilecek örme 

eşya tesisleri yapılabilir görülmektedir. Bu konuda yeterli alt yapının var olduğu 

görülmektedir. Ancak asıl sıkıntının çeşitlilik olduğu anlaşılmaktadır. Ürün 

çeşitliliği artırılabilirse ile önemli katkısının olacağı şimdiden söylenebilir. 

3.4.5.2. Çorap Üretimi 

Çorap, dış giyimin ayrılmaz bir parçası olarak günlük hayatımızda önemli 

bir yeri olan üründür. Tüketici beğenileri doğrultusunda oldukça geniş bir ürün 

zenginliği vardır. Halen üretim yapılan tesisler iç talebi karşılamaya yeterli olsalar 
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bile dış pazarlar konusunda oldukça çekimser durmaktadırlar. Ancak potansiyel 

olarak dış pazarlara açılmalarında teknik bir sorun gözükmektedir. Ancak tesislerin 

modernleştirilmesi ve kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

3.4.5.3. El Halısı ve Kilim Dokuma 

Yozgat’ta dokumacılık geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaygındır. İlde 

dokumacılık genellikle kendi gereksinmelerini karşılamak üzere yünden palas, 

halı, kilim, çul, heybe gibi dokumalar yapılmaktadır. Ancak bu dokumalar sanayi 

tesisi özelliği taşımaktan çok atölye yapısında olan çok küçük işletmelerdir. 

Bunların bir araya getirilmesi ve dış pazarlara tanıtımlarının yapılması ile önemli 

bir dış ticaret ürünü olabileceği asla unutulmamalıdır.  

3.4.5.4. Yün İplik Üretim Tesisleri 

İl geneline bakıldığında yün elde edilebilecek küçük baş hayvan varlığı 

bakımından oldukça iyi durumda olduğu görülmektedir. Her ne kadar zaman 

zaman yıllara göre ve ülke içindeki ekonomik yapıdaki dalgalanmalara göre artış 

ve azalışlar görülse de genel olarak iyi durumda olduğu söylenebilir. Bu 

hayvanlardan elde edilecek yünlerden yün iplikleri elde edilebilir. Yün iplikleri 

dünya piyasalarında oldukça tercih edilen ürünler arasındadır. Yozgat ili bu açıdan 

oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Yünden üretilen ipler sağlık açısından 

elyaftan üretilen iplere göre tercih dilen ürünler arasındadır. Yozgat ili bu açıdan 

mutlaka değerlendirilmelidir. Kurulacak tesisler ile ihtiyaca göre ürün çeşitlilikleri 

de sağlanabilir. 

3.4.6. Diğer Alanlara Yönelik Yapılabilecek Yatırımlar 

Yozgat ili yatırım alanı olarak sadece yukarıda belirtilen ürün gurupları ile 

ifade edilebilecek bir yapıda değildir. Yukarıda sayılan alanlar, temel alanları 
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kapsamaktadır. Bunların yanında çok sayıda alternatif olabilecek yatırım alanları 

da bulunmaktadır. Söz konusu alanlar şöyle sıralanabilir:  

1. Bu yatırım alanlarından birisi; petrokimya altyapısı ile geliştirilebilecek 

ürün grupları olarak sınıflandırılan çeşitli plastikler, PVC ürünleri, ambalaj 

malzemeleri ve oyuncaklar üretilebilir. Günümüzde ulaşım imkanlarının 

kolaylaşması ve ulaşım konusunda karayolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım 

imkanlarının ülke genelinde arttığı düşünüldüğünde yatırım yapılacak yerin önemi 

eskisi gibi kalmamıştır. Bu nedenle Yozgat ili petrokimya sanayisi kurulabilecek 

bir noktada yer almaktadır. (T.C. Yozgat Valiliği, ty.: 96)  

Yatırımcılar özellikle Ankara ve Kayseri’de yatırım yapmanın pahalı ve 

vergilerin yüksekliği nedeni ile teşvik kapsamında olan Yozgat ilini tercih 

edebilirler. Ayrıca Kırıkkale’de bulunan Orta Anadolu Rafinerisi de bu konuda 

dikkate alınması gereken önemli bir potansiyeli oluşturmaktadır. Üretilecek 

ürünlerin özellikle inşaat malzemelerine yönelik planlanması ve son yıllarda 

yaygınlaşmış olan kapı ve pencere sistemlerinin üretiminin yapılması durumunda 

önemli bir pazar elde edebileceği söylenebilir. Bir tarım kenti olan Yozgat’ta su 

tasarrufuna yönelik gelişmelerin ışığında yağmurlama ve damlama sulamaya 

ağırlık verilmektedir. Özellikle damlama sulama konusunda teşviklerin yüksekliği 

nedeniyle üreticiler damlama sulama sistemine geçmektedir. Ancak bu konuda 

ithalat yapılmakta ülke içindeki üretim yetersiz kalmaktadır. Damlama sulama için 

kullanılan borular tek yıllık, 2-5 yıllık ve çok yıllık olmak üzere çeşitli 

kategorilerde üretilmektedir. Ürün çeşitliliğine göre üretim yapıldığında ülke 

genelinde önemli bir pazar yakalanabilir. Yağmurlama sistemleri konusunda da il 

diğer illere bağlılıktan kurtulabilir. 



 

 

135 

2. Yozgat ili tarıma dayalı üretim yaptığı için ilin ihtiyacı olan tarım alet ve 

makineleri il dışından temin edilmektedir. Özellikle de Kayseri, Kırıkkale ve 

Konya illerinden temin edilmektedir. Ancak il genelinde bu konuda herhangi ciddi 

yatırım bulunmamaktadır. Konu ile ilgili olarak yapılacak yatırımların geri 

dönüşleri hem kısa hem de katma değer bakımından yüksek olacaktır. Tarım alet 

makineleri arasında puluk türleri, kazayağı, çizel, tırmık, çapa makineleri, boğaz 

doldurma makineleri, holder, ilaçlama makineleri gibi tarım alet ve ekipmanları 

üretilebilir. İl eğitim sistemine bakıldığında meslek lisesi ağırlığının olduğu daha 

önce belirtilmişti. Ayrıca ilde bulunan Bozok Üniversitesi bünyesinde yer alan 

Mühendislik Fakültesinin de varlığı dikkate alındığında tarım alet ve ekipman 

üretimi konusunda kalifiye eleman ve ara eleman konusunda ciddi sıkıntıların 

yaşanması beklenmemelidir.(YTSO, ty: 23) 

3. İl genelinde üretilen ve yeni yatırımlar ile üretilecek ürünlerin aynı anda 

tüketilme imkanı bulunmaktadır. Zaten tarım ürünlerinin en büyük dezavantajı 

aynı anda ya da yakın zamanlarda hasat edilmesidir. Böylece belli dönemlerde 

fiyatlar önemli ölçüde düşerken, ürünün azaldığı dönemlerde ise anormal derecede 

artmaktadır. Uygun depolama ve soğuk hava depolama tesisleri kurularak 

ürünlerin hasat edildikleri dönemin dışında da pazarlarda satılması imkanı 

getirilmiş olacaktır. Böylece hem hasat edilen ürünlerin düşük fiyattan satılması 

önlenecek hem de alıcıları birkaç değil de istedikleri her zaman mevsimine uygun 

ürün alma imkanlarına kavuşmuş olacaklardır. Bunun içinde Depolama Tesisleri 

Kurulmasına ihtiyaç vardır. Depolama tesisleri kurulması ile birlikte belli bir 

potansiyele ulaşması halinde Frigorifik taşımacılığında ön plana çıkmasını 
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beklemek yanlış olmaz. Üretilen ürünlerin bu sayede kaliteleri de artacak ve 

ihracat açısından bir potansiyel oluşturabilecektir.(T.C. Yozgat Valiliği, ty.: 98) 

 4. Biyogaz ve Biyoetanol Üretim Tesisleri kurulabilir. Biyogaz oldukça 

ekonomik ve ucuz elde edilen bir üründür. Bugün Çin’de 6 milyon adet Hindistan’da ise 

8 milyon adet biyogaz tesisi bulunurken ülkemizdeki profesyonel tesisi sayısı birkaçı 

geçmemektedir. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde ve bölgelerde büyük 

biyogaz tesisleri kurularak bölgenin ihtiyacı olan enerji buralardan sağlanabilir. Ayrıca 

mısır ve şeker pancarı ile elde edilebilecek biyoetanol gibi ürünlerinde üretimi 

yapılabilir. Biyoetanol benzin ve mazota katılması (yüzde 5 oranında) zorunlu olan bir 

üründür. Bu nedenle ülke genelinde ihtiyaç çok yüksektir. Bu ithalat yolu ile 

karşılanmaya çalışılmaktadır. Yozgat ili bu konuda oldukça yüksek bir potansiyele 

sahiptir. (T.C. Yozgat Valiliği 2011: 65) 

 5. Yozgat ili hayvancılığının durumuna göre süt ve süt ürünleri işleme tesisleri 

kurulabilir. Ülke genelinde bilinen markalar arasına girebilecek beyaz peynir, kaşar 

peyniri, yöresel tatlardan nakot peynir, tel peynir gibi farklı ama kaliteli ürünler 

piyasaya sunulabilir. Bunların yanında sucuk, salam, sosis gibi son yıllarda hızla 

tüketimleri artan ürünler konusunda da üretim yapılabilir. Ulusal ve uluslararası 

pazarlara girilerek önemli ölçüde rekabet edilebilecek yapıya sahip olunabilir. Bu 

konuda ilde kurulu bulunan YİMPAŞ’ın Çankırı Çerkeş’te kurulu fabrikasının bir 

benzer ya da şubesi ilde de kurularak faaliyete geçirilebilir. 

 6. Yozgat ili jeotermal kaynaklar bakımından da oldukça iyi bir potansiyele 

sahiptir. Eğer bu potansiyel kullanılabilirse Yozgat dünya çapında başarılı çalışmalara 

imza atabilir. Jeotermal enerji; yerkabuğunun, çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş 

ısının oluşturduğu, sıcaklıkları bölgesel atmosferik sıcaklıkların üzerinde olan, normal 
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yer altı ve yer üstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, tuzlar, gazlar içeren sıcak su 

ve buhar olarak tanımlanabilir. (Arslan ve diğerleri, 2012: 22) Sağlık turizminin bir kolu 

olan termal turizm, soğuk ve sıcak mineralli suların sağlık amacıyla içme ve dış 

tatbiklerle kullanımı için turistlerin ulaşım, konaklama, ağırlama gereksinimlerinin 

karşılanmasını kapsayan bir turizm çeşididir. Halk arasında “şifalı sular” olarak 

tanımlanan bu kaynaklardan içilenler içme ve içmece, dış tatbiklerle kullanılanlar ise 

ılıca, girme, çermik, hamam, kaynarca, ılısu gibi isimler alırlar. Turizmde ise “kaplıca 

merkezi” veya “termal merkez” olarak adlandırılırlar. (Tunçsiper ve Beziegan, 2010) Bu 

açıdan bakıldığında termal turizm açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir 

konumda bulunmaktadır. 

İlin genelinde 6 ilçede jeotermal kaynak bulunmaktadır. Yozgat’taki jeotermal 

sahaların çoğu kaplıca olarak kullanılmaktadır. Bu sahalar ve yeni sahalar detaylı olarak 

araştırılarak, sıcaklık verileri tespit edilmeli ve sıcak suyun sürekliliği, kimyası, elektrik 

üretimi için takviye yapılmak suretiyle faydalanılıp faydalanılamayacağı araştırılmalı, 

balneoloji ve fizik tedavi merkezleri kurulmalıdır. (ORAN, 2011: 5) Bu kaynakların tam 

olarak verimli bir şekilde işletildiğini ifade etmek mümkün değildir. İşletmeciler genel 

olarak yerel düşüncelere sahip olduklarından işletmelerin modernizasyonu ve tanıtımı 

konularında yetersiz kalmaktadırlar. Yetersiz kalmalarının temel nedenleri arasında işi 

tam olarak bilmediklerinin yanında büyümekten korkmaları da önemli yer almaktadır. 

Eğer bu işletmeler modernleştirilerek reklamları yapılabilirse dünya çapında müşteriler 

toplayabilir. Ayrıca potansiyelin yüksekliği nedeniyle yeni ve daha modern termal 

otellerin kurulması mümkündür. Bu şekilde buralardan yararlanmayı düşünenler için 

daha kaliteli hizmetler sunulacağı gibi bölge insanlarının da istihdamı açısından önemli 

bir alan elde edilmiş olacaktır. 
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7. Madencilik ile ilgili yatırımlar yapılabilir. Yozgat, zengin maden çeşitliliğine 

sahip olan bir ildir. Başta feldispat, kaya tuzu, kireç taşı olmak üzere endüstriyel 

hammaddeler bakımından oldukça zengin potansiyelleri bulunmaktadır. (ORAN, 2011: 

5) İldeki diğer önemli endüstriyel hammaddeler kuvarsit, tuğla kiremit için killer, 

fluorit, çimento hammaddesi marn ile grafittir. Kömür açısından Sorgun önemli bir 

bölgedir. Sorgun’da uranyum madeni konusunda da oldukça önemli bir bölge 

konumundadır. (Özkan, 1999: 20) Yozgat-Sorgun sahası, yüzde 0, 01 U3O8 (Uranyum) 

tenörü ile Türkiye’deki en zengin sahayı oluşturmaktadır. (Atılgan, 2000: 34) Ayrıca 

pek çok sahada bazalt bulunmaktadır. İlde madencilik konusunda yapılan yatırımlar 

bulunmaktadır. Ancak yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Tesisler genel 

olarak eski sistemle çalışmakta ve modernleşmeye direnmektedirler. Sadece bu 

işletmelerin modernleştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması durumunda dahi ile çok 

büyük faydaları olacaktır. 

8. Yozgat ili cam sanayisi açısından da oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. 

Tablo 3.4.6.1.’da Türkiye kuvarsit rezervlerinin dağılımı (ton) verilmiştir. MTA Genel 

Müdürlüğü’nce tespit edilen Türkiye’deki kuvarsit rezervi 6, 3 milyar ton’dur. Bunun 

yaklaşık 4 milyar tonu Yozgat ilinde bulunmaktadır. Yozgat’a en yakın rezerv miktarı 

ise Adana ilindeki yaklaşık 1 milyar tonluk rezervdir. (DPT, 2001: 22). Yozgat ilinin 

mevcut potansiyelinin değerlendirlmesi durumunda il ekonomisinine oldukça büyük 

katkıları sağlayacağı açıkça görülmektedir.  
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             Tablo 3.4.6.1. Türkiye Kuvarsit Rezervlerinin Dağılımı (ton)  

Antalya (Gazipaşa, Kalekaldıran, Meler) 3.750.000 (muh) 

Zonguldak (Alaplı, Şapçaköy) 775.000.000 (Gör+Muh) 

Kastamonu (Daday) 301.000.000 (Mümkün) 

İstanbul (Beykoz) 60.000 (müm.) 

Adana 1.220.000.000 (Gör+müm) 

Yozgat 4.017.000.000 (Gör + muh) 

Denizli 72.500.000 (Gör + Muh.) 

  Kaynak: DPT, 2001 : 22 

 Bu kadar büyük rezervin çok az bir kısmı kullanılmaktadır. Eğer bu büyük 

potansiyelin değerlendirilebilir ve konu ile ilgili işleme tesisleri kurulursa gerek il 

ekonomisi ve gerekse de ülke ekonomisi için büyük bir kazanç teşkil edecektir. 

3.5. YOZGAT’IN YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDEKİ YERİ 

3.5.1.Teşvik Kavramı 

Ülkelerin refah düzeyini yükseltmek amacıyla kaynakların belirlenen stratejilerle 

verimli alanlara yönlendirilmesini sağlamak için kullanılan politik yöntemlerden biri de 

teşviklerdir. Gelişmekte olan ülkelerin teşvik uygulamalarına gerek duymalarında 

başlıca şu gerekçeler ileri sürülmektedir; ekonomik kalkınma, geri kalmış bölgelerin 

kalkındırılması, uluslar arası rekabet gücü kazanma, verimlilik artışı, istihdam 

imkânlarını genişletme, teknoloji transferi, ihracatı arttırmak, sanayileşme ve yabancı 

sermaye çekme gibi amaçlardır (Duran, 2003: 25). 

Teşvik kavramının özelliklerini daha iyi anlamak için bu özellikleri incelemekte 

yarar vardır. Bu özellikleri altı ana maddede saymak mümkündür (Duran, 2003: 25); 
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1. Teşvikler, devlet tarafından verilir. Teşvikler, genellikle özel kesime 

verilmekte birlikte kamu teşebbüslerinde de verilebilmektedir.  

2. Teşvikler, devlete bir maliyet yükler. Bu nakdi teşviklerde ucuz kredi ve 

hibeler yoluyla yapılan transferler nedeniyle kamu fonlarının azalmasından 

kaynaklanacağı gibi vergisel teşviklerde tahakkuk etmiş veya gelecekte tahakkuk 

edecek bir devlet gelirinin bağışlanmasından kaynaklanan gelir azalması şeklinde de 

olabilir.  

3. Teşvikler, devlet açısından gelir kaybı veya fon azalmasında neden olurken, 

firmalar açısından bir “Yarar” ifade eder. 

4. Teşvikler, yatırımın; mahiyetini, bölgesini, sektörünü, büyüklüğünü ve 

zamanlamasını etkilemek amacına dönük olarak kullanılır.  

5. Teşvikler, dolaylı ve dolaysız olarak verilebilir.  

6. Teşvikler, açık veya gizli olabilir.  

Yatırım teşvikleri devlet yönetimlerinin ülke içindeki ihtiyaçlarını tam olarak 

giderebilmek ve belirli bir dengeyi sağlayabilmek amacıyla ya da bazı siyasi kaygılarla 

yönettikleri bir sistemdir. Bu sistem zaman içerisinde zamanın getirdiği değişimler ve 

şartların zorlaması ile bazı farklılıklar gösterse de temel amaç her zaman aynı olmuştur. 

Bu amaçlar yönetimleri adeta bu tür değişimleri ve kararları almaya zorlamıştır. 

Bunların başında ülke içerisindeki bölgesel gelişmişlik farkları yatmaktadır. Bu 

farkların azaltılabilmesi için teşviklerin buna göre ayarlanması gerekmektedir. Bunun 

dışında özellikle ithalata bağlı olarak değişim ve gelişim gösteren sektörlerin ithalata 

bağımlılığını mümkün olduğunca en aza indirebilmek ve üretim ve istihdam boyutunu 

belli bir paralellikte götürerek bu birlikteliğin orta ve uzun vadede cari açığın 
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azaltılması ve ihracat rakamlarının artırılarak yatırıma dönüştürülmesi istenmektedir 

(Özdaş, 2009: 9).  

Genel anlamda yapılacak olan destek unsurları şu şekilde sıralanmaktadır 

(www.ekonomi.gov.tr);  

1) Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt 

dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin 

ödenmemesi şeklinde uygulanır.  

2) Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin 

edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde 

uygulanır.  

3) Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı 

tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.  

4) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla 

sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari 

ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 

5) Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave 

istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede 

gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

6) Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 

için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 

Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli 

ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

7) Faiz Desteği: Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl 

vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin 

veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.  

8) Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye 

Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. 

9) Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının 

üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için 

tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.  

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile Türkiye’nin son yıllardaki yüksek ekonomik 

performansının sürdürülebilir hale getirilmesi için ve önceki yatırım teşvik 

sistemlerinde görülen eksiklikleri gidermek için yapılmıştır. Bununla yatırım, üretim, 

istihdam ve ihracat politikaları arasındaki bütünlüğün sağlanması, yüksek teknolojili 

ürünler üretilmesini ve ihraç edilmesini sağlayacak yatırımların yapılması 

amaçlanmıştır. Bu sistem bir çok parçadan oluşarak bir bütüne yaklaşım ve bütünü 

oluşturma sistemi ile oluşturulmuştur. Üretim altyapısının şekillendirilmesi amacıyla 

genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar olarak tanımlanan dört bileşenden 

oluşmaktadır. Bu kapsamda öncelikli yatırım alanları şu şekilde ifade edilmiştir (KPMG 

Gündem 2012; 12): 

Yatırımların temel amacı tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara 

yönlendirmektir. Bunun yanında üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet 

gücünü artıracak araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile 

stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, bölgesel 

gelişmişlik farklarını azaltmak, kümelenmeye ve çevreyi korumaya yönelik yatırımlara 

önem vermek hedeflenmiştir. Bu kapsamda ülke 6 farklı bölgeye ayrılmış ve her 

bölgeye düşen iller belirlenmiştir. Yozgat ili 5. Bölgede yer almaktadır. İllerin dağılımı 
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ildeki gelir ve temel ekonomik göstergeler dikkate alınarak yapılmıştır. Elbette illerin 

kalkınmışlığı ve gelişmişliği üzerine ilde yaşayan kişilerin milli gelirden aldıkları pay 

önemlidir. Ancak bundan ziyade yapılan bölgelendirme ve bölgelerdeki illerin dağılımı 

siyasi bir yaklaşımın sonucu gibi gözükmektedir. Bunun en önemli göstergesi  Yozgat 

gibi hiç bir devlet yatırımının olmadığı bir kaç tane özel sektör yatırımının olduğu 

Yozgat ilinin 5. Bölgede gösterilmesi veya Kırşehir gibi sanayisi olmayan bir ilin 4. 

Bölgeye alınması ama buna karşın çok daha fazla yatırım yapılan ve dünyanın gözdesi 

olan Şanlıurfa ilin ya da Diyarbakır gibi son yıllarda yatırımların aktığı bir ilin 6. 

Bölgeye konulmasıdır. Ancak her nasıl olursa olsun yapılan çalışmaların başarılı olması 

ve başarılı sonuçlar vermesi bizim açımızdan en önemlisidir.  

Yeni teşvik sistemine göre Türkiye genelinde bölgeler ve bölgeler bazında illerin 

dağılımı Şekil 3.5.1.1.’de gösterilmektedir. Buna göre Doğu  Anadolu’nun büyük 

bölümü ile Güney Doğu Anadolu’nun tamamı 6. Bölgede yer almaktadır. Buna karşın 

birinci derecede sadece sekiz ilin (Ankara, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, 

Muğla ve Antalya’nın yer alması ise dikkat çekmektedir. Genel olarak bakıldığında 4. 5. 

ve 6. Bölgeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde ülkenin üçte ikisinin geri kalmış 

bölge statüsünde olduğu ve ancak teşviklerden aynı ölçüde yararlanamadıkları 

görülmektedir. Yeni teşvik sisteminin genel bir görünümü ise şekil 3.5.1.2.’de 

gösterilmektedir. Buna göre yeni teşvik sistemi dört ana başlıktan oluşmaktadır. 

Birincisi genel teşvik uygulamaları, kincisi bölgesel teşvik uygulamaları, üçüncüsü 

büyük ölçekli yatırımların teşviki ve son olarak ta stratejik yatırımların teşvikidir.  
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Şekil 3.5.1.1. İllerin bölgelere göre dağılımı (www.ekonomi.gov.tr) 

 

Şekil 3.5.1.2. Yeni teşvik sisteminin genel bir görünümü (T.C. Ekonomi Bakanlığı Yeni 

Teşvik Sistemi, 3). 
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 Yeni teşvik sisteminin genel özellikleri incelendiğinde genel ve bölgesel bazda 

bazı değişikliklerin olduğu görülmektedir.  

 Yozgat ili teşvikler bakımından yıllarca istediğini alamamış bir şehir özelliğini 

korumuştur. Zaman zaman çıkan yatırım teşvikleri gelişme için faydalı olsa da yeterli 

bir seviyeye ulaşamamıştır. Bunun en önemli nedeninin teşvikler konusunda il 

genelinde yeterli bilgilendirmenin yapılamaması olarak değerlendirilebilir. Bunun 

önüne geçilmesi ve daha geniş kitlelere teşvikler konusunda bilgiler verilmesi 

gerekmektedir. Halen il genelinde uygulanan teşvikle şu şekildedir; Entegre damızlık 

hayvancılık yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği, gıda ürünleri ve içecek üretimi, tekstil 

ürünleri ithalatı, giyim eşyası üretimi, ağaç ve mantar ürünleri üretimi, kağıt ve kağıt 

ürünleri üretimi, kimyasal madde ürünlerin üretimi, metalik olmayan mineral ürünlerin 

üretimi, demir-çelik dışındaki ana metal sanayii, metal döküm sanayii, metal eşya 

üretimi, makine ve teçhizat üretimi, büro makineleri üretimi, elektrikli makine üretimi, 

tıbbı aletler üretimi, motorlu kara taşıtı ve yan sanayii üretimi, mobilya üretimi, oteller, 

öğrenci yurtları, soğuk hava depoları, lisanslı depoculuk, eğitim, hastane, huzurevi 

yapımı, atık geri kazanımı ve seracılık.  

 3.5.2. Yozgat İli İçin Yapılabilecekler  

Yozgat ili bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları, ilgili kamu 

kurumları ile özel sektör kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda gözden 

geçirilmiş ve destek sistemi kapsamındaki bölgesel teşviklerden yararlandırılacak 

yatırım konuları sektörel olarak il bazında düzenlenmektedir. Bu nedenle yukarda 

sayılan desteklemeler tamamen il içi ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmaktadır.  

Ancak bu teşviklerden yararlanacakların nasıl yararlanacakları ve kimlerin 

yararlanacakları konusunda il genelindeki yatırımcıları ve ile yatırım yapmayı 
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düşünenleri yeterince bilgilendirmek gerekmektedir. Çünkü Yozgat ili ülke genelinde 

teşviklerden hak ettiğini alamamaktadır. Hak ettiği yeri bulabilmesi için teşvik 

miktarlarının da artırılması gerekmektedir. Çünkü verilen teşvik çeşitliliği oldukça iyi 

olarak değerlendirilebilir. Ancak miktar olarak baktığımızda oldukça yetersiz olduğu 

görülmektedir. Örneğin giyim eşyası teşvik miktarı il için sadece 500 bin TL olarak 

belirlenmiştir. Kimyasal madde üretimi için yapılacak teşvik miktarı ise 1 milyon TL 

olarak belirlenmiştir. Ancak belirlenen bu rakam nüfusu 500 bine yaklaşmış şehir 

açısından yeterli olmayacaktır. Devlet bu parayı kime verecektir, nasıl verecektir, kaç 

işletmeye verecektir. Bunların netleşmesi gerekmektedir. Günümüzde en küçük yatırım 

maliyetinin bile yüzbiblerce liradan başladığı düşünülürse verilecek bu rakamların pekte 

teşvik edici olmayacağı açıktır. Bu rakamların daha gerçekçi ve makul seviyelere 

ulaştırılması gerekmektedir. Aksi taktirde Yozgat ilinin teşviklerden yararlanma 

konusundaki başarısızlık süreklilik kazanacaktır.   

Yozgat ilinin öncelikli olarak il genelinde yapılabilecek yatırım konularını 

belirlenmesi ve bu konular üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. Bunların başında 

önemli bir yol üzerinde olması nedeniyle yolcu ve yük taşımacılığı konusunda ciddi bir 

atılıma ihtiyaç vardır. Ankara-Hızlı tren sistemi alt yapı çalışmaları sürmesine rağmen 

oldukça yavaştır. Sistem devreye girdiğinde il genelindeki yaşamda değişimler 

beklenebilir. Özellikle yük taşımacılığında ilerleme beklenebilir. Ayrıca ilin bazı 

bölgeleri özellikle Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni gibi ilçeleri sürekli olarak 

rüzgar alan yerlerdir. Bu alanlarda rüzgar santralleri potansiyelinin olduğu 

düşünülmektedir.  

Bunun başında da özellikle bitkisel tohumculuk konusunda ülke genelindeki en 

uygun  ekolojik yapıya sahip üç-beş ilden birisi olan Yozgat’ta tohumların hastalıklar, 
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zararlılar veya olumsuz iklim şartlarına (kuraklık ve don gibi) tepkilerini 

belirleyebilecek test merkezleri kurulabilir. Yozgat ilinin tarıma dayalı ekonomik 

yapısının olduğu düşünüldüğünde bunun oldukça büyük öneminin olduğu anlaşılacaktır. 

Çünkü ilde üretimi sağlanacak tohumlukla gerek ülke içerisine gerekse ülke dışına 

gönderilebilir. Örneğin tohumluk borsası ekolojik yapı olarak uygun olmayan ve 

tohumluk üretimi yapılmayan İtalya’dadır. Bu konuda Yozgat oldukça şanslı bir 

konumdadır ve bunun değerlendirilmesi faydalı olacaktır.  

Tarımsal açıdan bakıldığında ülke genelinde üretilen safran bitkilerinin 

tamamına yakını “aspir” bitkisinden elde edilmektedir. Aspir bitkisi yapılan 

çalışmalarda Yozgat ilinde başarılı bir şekilde yetiştirilmiş ve verim olarak ülke 

ortalamasının çok üzerinde değerler vermiştir. Aspir bitkisi kozmetik sanayiinde 

oldukça aranılan bir bitkidir. Çiçekleri doğrudan Fransa’ya ihraç edilmektedir. Dış 

ticaret açısından önemli bir konuma gelebilir. Bu bitki aynı zamanda iyi bir yağ 

bitkisidir. Türkiye yılda 1 milyon tondan biraz fazla yemelik yağ ithal etmektedir. Bu 

bitki kuraklığa oldukça dayanıklı olduğu gibi, sıcağa ve soğuk havalara da dayanıklıdır. 

Desteklenmesi durumunda il ekonomisine ve dış ticarete ciddi oranlarda katkı 

sağlayabilecek niteliktedir.  

İl geneline bakıldığında ilin yaklaşık üçte birinin mera alanı olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yem bitkileri yetiştiriciliği yıllık 100 bin tonun üzerindedir. Yani 

bir anlamda hayvancılığın temel ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması 

için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Yem bitkileri konusunda teşvikler artırılır ve 

bunların yerinde kullanılıp kullanılmadıkları izlenirse oldukça iyi sonuçlar alınabilir. 

Yem ihtiyacı hemen dönem hayvancılık açısından önemlidir. Ama özellikle bazı 

dönemler vardır ki bu dönemlerde karşılanmadığı zaman verim ve kalite ciddi olarak 



 

 

148 

düşmektedir. Bununla birlikte hayvanların bağışıklık sistemleri zayıflamakta ve 

hayvanlar olumsuz şartlara karşı dayanıklılıkları azalmaktadır. Yavru atma başta olmak 

üzere pek çok sağlık sorunu kendisini göstermektedir. Bu ise il genelinde ciddi anlamda 

ekonomik kayıpları beraberinde getirmektedir. Bu açıdan yem bitkileri üretimi ve 

meralar üzerinde ciddi olarak durulması gereklidir.   

İlde üreticilerin ekonomik sıkıntılardan dolayı aşırı gübreleme ve ilaçlama 

yapmadıklarından araziler organik tarıma müsaittir. Organik tarım konusu özellikle son 

yıllarda dünya genelinde ön plana çıkan sektörler arasındadır. İlin bu potansiyelinin 

değerlendirilmesi halinde ekonomik olarak ciddi katkıları olabilecektir. Çünkü özellikle 

Avrupa ülkeleri kirlenen topraklarını kullanamadıklarından temiz topraklara sahip 

ülkeler ile sözleşmeli üretim yaptırarak organik ürünler ithal etmektedirler. Bu anlamda 

ciddi bir atılım yapılabilir. Aynı zamanda ilin toprak yapısı ve mikro klima bölgeleri 

organik meyve- sebze üretimi için oldukça müsaittir.  

İl genelinde 7 adet göl ve gölet yer alırken 1 adet kanyon (Aydıncık) ve iki adet 

nehir vardır (Çekerek ve Delice ıramakları). Adı geçen bu iç su kaynakları su ürünleri 

üretim çiftliklerinin kurulması için oldukça müsaittir. Su ürünleri çiftlikleri ile yine 

özellikle organik balıkçılık yapılabilir.  

Hayvancılık açısından özellikle büyükbaş hayvanların ıslah edilmeleri ile ciddi 

bir üretim elde edilebilir. Ancak ıslah çalışmaları zaman ve maddi destek istemektedir. 

Teşvikler yapılırken ıslah konuları ön plana çıkarılabilirse il özellikle küçük baş 

hayvancılık açısından ön sıralara gelebilecek kapasiteye sahiptir. Bu sektör ildeki 

mevcut olan hayvan varlığının ıslahı ve dolayısıyla verimlerinin yükseltilmesi amacıyla 

önerilebilir. İlin iklimine uygun kültür ırkı veya melezlerinin tespiti büyük önem 

taşımaktadır. 
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Tarımsal açıdan bakıldığında soğuk hava depolarının da desteklenmesi 

gereklidir. Çünkü sebze ve meyve üretimine bağlı olarak görülecek artışlar beraberinde 

bunların muhafazasını da gündeme getirecektir. Bu açıdan halen büyük eksikliği 

yaşanan soğuk hava depoculuğu desteklenmelidir.  

Turizm açısından oldukça zayıf bir konumdadır. Oysa il genelinde turizme 

açılacak bölgeler bulunmaktadır. Ayrıca jeotermal sıcak suyun bulunması özellikle 

sağlık turizminin desteklenmesi ile belli bir yere gelebilecektir. İlde yer alan çok 

sayıdaki kaplıca yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek özelliktedir. Kaplıca 

turizmi koruyucu hekimlik açısından son yıllarda özellikle üzerinde durulun konular 

arasındadır.  

İl geneli madencilik açısından da dikkate alınması gereken özelliklere sahiptir. 

Özellikle Sorgun civarında var olduğu kayıtlara geçen uranyum madeni gelecek 

açısından oldukça stratejik ve önemli bir madendir. Bu madenin değerlendirilmesi için 

şu ana kadar  hiç bir şey yapılmamış ya da yapılamamıştır. Ancak önemli bit potansiyel 

olarak varlığını sürdürmektedir. Yine Sorgun ve Yerköy civarlarında ciddi anlamda 

kömür bulunmaktadır. Termik santral kurularak bunlar değerlendirilebilir. Ülkemiz 

enerji üretimi bakımından oldukça yetersizdir. Ekonomi Bakanlığının verilerine göre 

ithalatımızın yaklaşık yarısı enerjiye harcanmaktadır. Kurulacak olan termik santral 

ülkenin dış ticaretine önemli katkılar yapabilecektir.   

 Yozgat ili tam anlamı ile bir tarım şehir olması nedeniyle ilde halen faaliyette 

olan Ziraat Fakültesi il tarımını geliştirme bakımından oldukça önemli katkılar 

sağlayabilir. Halen yeni olması nedeniyle yeterli altyapı ve gerekli öğretim üyesi 

olmaması bir şansızlık olarak görülse de zaman içerisinde bu eksikliklerin giderileceği 

ve Yozgat iline önemli katılarının olacağına inanılmaktadır. Çünkü fakülte bünyesinde 
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açılan Tarla Bitkileri, Zootekni, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma bölümleri tarımsal 

açıdan ihtiyaçların karşılanması için oldukça stratejik ve önemli bölümler olarak 

değerlendirilmektedir.  
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 SONUÇ 

 Yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki dış ticaretin durumu tarihsel dönemler 

halinde ele alınmış ve incelenmiştir. İncelenen tarihsel süreç içerisinde Türk dış 

ticaretinin sürekli ve ciddi dönüşümlere maruz kaldığı görülmüştür. Özellikle 1980 yılı 

öncesi ve sonrası olarak iki temel kısımda incelenebilecek dış ticaret yapısında 24 ocak 

kararları olarak literatürümüze girmiş bulunan kararlar değişimin en önemli dönüm 

noktalarından olduğu ifade edilebilir. Bu yıllardan sonra dünyada dış ticaretin gözle 

görülür bir şekilde artış göstermesi ve Türkiye’nin de bu artışa ayak uydurma 

konusunda gayretleri artmıştır. Bunun içinde gerekli olan iç dinamiklerin desteklenmesi 

ve gerekli olan yasal düzenlemelerin hızla yapılması dış ticaretin artmasını 

desteklemiştir.  

Dış ticaretin gelişmesinde tamamen devlet tarafından olarak yapılan çalışmaların 

yeterli olmayacağı açıktır. Özel sektöründe bu konuya ağırlık vermesi gereklidir. Bunun 

için açık ekonomi politikalarının benimsenmesi gerekmektedir. Karşılıklı olarak 

alınacak olan kararlar ile dengeli bir dış ticaret yürütülebilir. 1980 sonrasında ithal 

ikameci ekonomi politikasından vazgeçerek, açık ekonomi politikası uygulamaya 

başlayan Türkiye’nin dış ticareti önemli değişimler ve dönüşümlere sahne olmuştur. 

Ancak ithal ikameci yaklaşımın terkedilerek açık ekonomi politikası izlenmesi 

beraberinde ciddi anlamda dış ticaret hadlerini önemli ölçüde artırmıştır. Ancak 

ihracatın ithalatı karşılama oranlarının sürekli olarak düşük kalması yüksek dış ticaret 

açığı sorununu da beraberinde getirmiştir.  

Bir ülkenin ekonomik olarak başarılı bir yönetim gösterebilmesi için gerek ülke 

içerisindeki ve gerekse de dünya genelindeki değişimleri ve gelişimleri dikkatle 
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incelemesi gerekmektedir. Çünkü toplum asla durağanlığı kabul etmemektedir. 

Durağanlık aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak ta gerilemeyi getirmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında dış ticaret aynı zamanda dış politikanın bir aracı olarak 

değerlendirilebilir.  

 Dünya savaşları dünyadaki değişimleri ve gelişimleri ciddi olarak 

yönlendirmişlerdir. Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında dünya yeniden kurulmaya 

başlanmış ve köklü yapısal düzenlemeler yapılmıştır. Uluslararası Para Fonu ve Dünya 

Bankası gibi küresel kuruluşların ortaya çıkması özellikle savaş sonrası dış ticaretin 

daha düzenli ve hızlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamışlardır. Ancak dış ticaret 

özellikle sanayileşme çabası içerisinde olan ülkeleri ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş ve 

dış ticaret açıkları güçlü sanayi yapısına sahip ülkeler karşısında açık vermelerine neden 

olmuştur. Ciddi boyutlara ulaşması beklenen bu açıklara karşı özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri Marshall yardımı çerçevesinde Avrupa’ya bilgi ve teknoloji aktarımı 

bulunmaya başladı. Bu yardımlarla Avrupa belli bir teknolojik gelişimi yakalayarak dış 

ticaretinde dengeleri kurmayı başarırken, Avrupa dışındaki pek çok ülke bu dengeleri 

kurmayı başaramamıştır. Ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler siyasi 

ve sosyal çalkantılar nedeniyle sanayisini geliştirememiştir. Bunun sonucu olarak ta dış 

ticarette açık veren ülke konumunu artırarak sürdürmüştür.  

 Ortaya çıkan dış ticaret açığının kapatılması için sürekli olarak yeni 

düzenlemeler ve teşvikler getirilmesine rağmen istenilen seviyeye bir türlü 

gelinememiştir. Bunda en önemli sebebin uygulanan politikaların ülke gerçeklerine 

uygun olmaması olarak değerlendirilebilir. Özellikle de döviz kurunun düşük seviyede 

olması dış ticareti olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörler arasında olduğu ifade 

edilebilir.  
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 Türkiye’nin son on yıllık dış ticaret verilerine bakıldığında ihracat rakamlarının 

genel olarak artış gösterdiği görülmektedir. Yanlızca 2009 ve 2010 yıllarında yıllık 

ihracat rakamlarında miktar ve artış oranı olarak düşüşler gözlenmiştir. Bunun 

nedeninin dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin ülkemizdeki yansımalarından 

birisi olarak değerlendirilmektedir. İhracata paralel bir yapı gösteren ithalat yine 2009 

ve 2010 yılında düşüş eğilimine girmiş ancak daha sonra ise hızlı bir artış göstermiştir. 

İhracat ve ithalat rakamlarına genel olarak bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama 

oranının %56’da kaldığı görülmektedir. Bu gelişmekte olan bir ülke açısından önemli 

bir dezavanataj olarak değerlendirilmektedir. Ancak ithalatın genel olarak %71.7’sini 

hammaddenin oluşturması ülke içerisinde üretime yönelik faaliyetlerin artışını ifade 

etmesi bakımından önem taşımaktadır.    

 Türkiye bir taraftan dış ticarette dengeleri korumaya ve ihracatı artırmaya 

çalışırken, aynı zamanda içindeki bölgeler arası farklılıktan kaynaklanan sorunlarla 

mücadele etmeye çalışmıştır. Bunun için bölgelere göre desteklemeler ve yatırım 

teşvikleri getirilmiş ve dengesizliklerin en aza indirilmesine çalışılmıştır. Yozgat ili 

cumhuriyet tarihi boyunca devlet yatırımlarından en az payı alan iller arasında yerini 

almıştır. Aslında oldukça önemli ve büyük yatırım potansiyeline sahip olan bu ilin 

yeterince değerlendirilmediği açıktır.  

 Yozgat ili Orta Anadolu Bölgesinde yer alan küçük bir Anadolu şehridir. Temel 

geçim kaynağı olarak tarım ilk sırada yer almaktadır. Herhangi bir sanayi yatırımı 

yapılmamıştır. Özellikle eğitim seviyesinin düşük olması yatırım konusunda çeşitliliğin 

artmasını sınırlandırmaktadır. Yatırımların karlı olabilmesi aynı zamanda eğitim 

seviyesi ile de ilgisi olması nedeniyle eğitim alanının eksik bırakılmaması gereklidir. İl 

genelinde normal liseden çok meslek lisesinin olması aslında bir avantaj gibi gözükse 
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de genel olarak bakıldığında yüksek öğretime girişteki dezavantajları düşünüldüğünde 

avantaj olmaktan çıkmaktadır. İş alanı olmadığından herhangi bir iş yerinde görev 

alamayan gençler üniversite sınavlarında de yeterli başarıyı gösteremediklerinden 

boşluğa düşmekte ve doğal olarak göç etmeyi düşünmektedirler. Aslında burada 

sorulması gereken soru hiç bir sanayi tesisinin olmadığı bir yerde bu kadar meslek 

lisesinin neden açıldığıdır.  

 Aslına bakılırsa ilin özellikle madencilik, jeotermal enerji, sağlık turizmi ve gida 

sanayisine hammadde kazandırma konusunda ciddi potansiyeli vardır. İl genelinde 

jeotermal enerji ile ısnınan ev sayısı oldukça azdır. Ancak 25 000 civarında evin 

jeotermal enerji ile ısınabileceği tespit edilmiştir. Jeotermal enerji, enerjide dışa 

bağımlılığı azaltma noktasında oldukça önemli bir yerde bulunmaktadır. Bununla 

birlikte il geneline yayılan kaplıcalar ile sağlık turizminin en gözde mekanlarından birisi 

olabilir. Ancak sağlık turuzimine yönelik olarak sayısının ve kalitenin arıtılması 

gerekmektedir.  Çünkü sahip olunan yatak sayısından ziyade dünya standartşarında 

yatak henüz mevcut değildir. Jeotermal derneğinin raporuna göre Türkiye’de jeotermal 

ısıtma kapasitesi olan 827 MWt’in 635 MWt’lik kısmı şehir- konut, bina ısıtması ve 

Termal Tesis Isıtması, 192 MWt’lik bölümünü sera ısıtması oluşturmaktadır. Ayrıca, 

402 MWt kapasitede termal turizm (kaplıca) amaçlı kullanım vardır. Dolayısıyla toplam 

doğrudan kullanım 1229 MWt’dir.  

Almanya Hükümeti, jeotermalden elde edilen elektriği 15 Euro cent/kWh’den 

satın alarak teşvik etmektedir. İtalyan hükümeti ise jeotermal elektriğin teşvik edilmesi 

için 15 Eurocent/kWh’lik ödeme yapmaktadır. Ülkemizde ise henüz böyl bir uygulama 

bulunmamaktadır. Eğer bu şekilde bir uygulama yapılabilirse Yozgat ili yapılacak 
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desteklemeler ile jeotermal enerji konusunda daha etkin ve verimli hale gelebilir. 

Günümüzde Yozgat ilinde Jeotermal enerji ile ısınam söz konusu değildir.  

Türkiye genelinde 5 yatakta toplam olarak 8500 ton uranyum rezervi tespit 

edilirken, bu miktarın yaklaşık 7000 tonu  Yozgat/Sorgun da tespit edimiştir. Ayrıca 1 

gr zenginleştirilmiş uranyum üretildiğinde 7 gram zayıflatılmış uranyum elde edilir. 1 

gram 28 000 ton kömüre eş değer enerji açığa çıkarmaktadır. Bu rakamlar 

düşünüldüğünde 7 000 ton uranyum 196 000 000 000 ton kömüre denk gelmektedir.  

Bu nedenle göç olgusu ilin en büyük açmazı ve sıkıntısı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Şu ana kadar bu olgunun önüne çıkmak için ciddi anlamda yatırımlar 

yapılmadığı gibi teşviklerde verilememiştir. Bunun sonucu olarak ta özellikle 

Ankara’ya çok yakın olmasına rağmen uygulanan yanlı ve yanlış politikalar nedeniyle 

Türk ekonomi sistemi içerisinde istenilen yerini alamamıştır. Alması konusunda da 

gösterilen gayretler yeterli olmamış ve bir noktadan sonra bitirilmiştir.  

Bu özellikten dolayı da özellikle Ankara’ya ciddi anlamda göç dalgası yaşanmış 

ve halen daha yaşandığı görülmektedir. Sürekli olarak genç nüfusun göçü ilin yatırım 

yapılabilirlik özelliğinin azalmasına neden olmuştur. Orta Anadolu bölgesi içerisinde 

ekonomik yapı olarak en geri illerden birisi olma özelliğini korumuştur. Türk dış 

ticaretinin her geçen yıl biraz daha fazla açık verdiği bir dönemde dış ticarete önemli 

katkılarının olabileceği görülen ilin potansiyelinden faydalanmak gerekmektedir. Bunun 

içinde özellikle yerli yatırımcıların sonra ise yabancı yatırımcıların bu konuda ikna 

edilmeleri gerekmektedir. Yapılacak yatırımlar konusunda oluşturulacak ortamın 

avantajları mümkün olduğunca artırılmalıdır.  

Yatırım yapılabilecek alanlar seçilirken geniş bir perspektiften bakılmalı ve ülke 

gerçekleri dikkate alınmalıdır. Dış ticarete katkı yapabilecek olan yatırım alanları 



 

 

156 

öncelikle dikkate alınmalıdır. Yapılacak yatırımlar dönüş hızlarına göre sıralanmalı ve 

buna göre planlanmalıdır. İl genelinde kısa, orta ve uzun vadede dönüş yapacak 

yatırımlar eldeki ekonomik şartlar dikkate alınarak belirlenmeli ve buna göre yatırımlar 

yapılmalıdır. Yozgat ili yatırım teşviklerinde hak ettiği yeri mutlaka almalıdır. Ancak bu 

şekilde mevcut olan kaynaklar değerlendirilebilir ve ilin ekonomiye katkısı artırılabilir. 

Yapılacak yatırımlar ile ilin ekonomiye katkısı artacak ve buna bağlı olarak ta il göç 

vermekten ziyade göç alabilen bir konuma gelebilecektir.  
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