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Sektörel Yığınlaşmalar: İzmir ve 
İstanbul İllerindeki Temel İhracat 
Sektörlerinin Analizi 

Özet

1980’lerle birlikte ithal ikameci kalkınma politikalarından, ihracata dayalı büyüme 
modellerine doğru bir geçiş yaşanmıştır. Bu geçiş sürecinde ortaya çıkan yeni teori-
ler ve politikalar içerisinde bölgesel olanlar büyük önem arz etmektedir. Bu gelişme-
lerle birlikte yeni araştırmalar, bölgesel iktisat ve özellikle sanayi kümeleri alanında 
yoğunlaşmıştır. Sektörlerin bir coğrafyada kümeleşmeleri; bilgi ve teknoloji taşmala-
rı, ölçek ekonomileri gibi pozitif dışsallıklar yaratarak, firmaların yerel ve uluslararası 
piyasalarda sahip oldukları rekabet gücünü arttırmaktadır. Sanayi kümelerinin belir-
lenmesinin bir aşaması olarak kabul edilen sektörel yığınlaşmaların ölçülmesinde 
kullanılan temel yöntemlerden biri yerelleşme katsayılarının hesaplanmasıdır. Bu 
çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren belli başlı ihracat sektörlerinin yerelleşme 
katsayıları ve yığınlaşmaları  ISIC Rev3 iki basamak bazında İstanbul ve İzmir illeri 
için tespit edilmiştir. Bu tespite dayanarak, İzmir ve İstanbul illeri için sanayi kümesi 
oluşturma potansiyeli olan ihracat sektörleri belirlenmeye çalışılmıştır.
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Industrial  Localisation: An Analysis of Leading 

Export Sectors in Izmir and Istanbul

Abstract

By the 1980’s development policy shifted from import substitution development stra-
tegy to export-led growth policy. This transition has a growing performance and also 
it evolves itself with new theories and policies. With this evolution, more studies have 
concentrated on regional economics. As being one of the key subjects in regional 
economics, clusters are alleged to be effective on regional development. Clusters; 
through externalities they have created, such as technology and information spil-
lovers, and helping local firms to benefit from economies of scales, improve their 
competitiveness both in local and international markets. Location Quotient method 
has been used to identify industrial localization, and industrial localization is used to 
identify potential exports sectors for clustering. This paper analyzes the localization 
of Turkey’s leading export industries in Istanbul and Izmir through two-digit ISIC Rev 
3 classification. Localization of these industries is identified according to the location 
quotient method. The results are evaluated to determine the exports sectors that 
may potentially become clusters.
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