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ÖZET   
Planlama Uzmanlığı Tezi 

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ EKONOMİK YAVAŞLAMANIN TÜRKİYE'NİN 
SEKTÖREL İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Adile Gülin ÖZSAN 

İhracat, Türkiye ekonomisi için kaynakların daha verimli kullanılabilmesini 
sağlayan bir araç, daha yüksek oranda büyüyebilmek için bir motor ve ithalat 
giderlerini karşılayan temel bir unsurdur. Bu nedenlerle ihracatın gelişimi ve 
istikrarlı artışı, Türkiye için oldukça önemlidir. İhracatta istikrarın sağlanabilmesi, 
ülke ekonomisinin istikrarlı bir yapı sergilemesinin yanı sıra, temel dış ticaret 
ortaklarında istikrarlı bir büyüme trendi gerektirmektedir. Ticaret ortaklarında 
yaşanan olumsuz gelişmeler, dış ticaret kanalıyla ülke ekonomisini de etkilemektedir. 

Türkiye'nin temel ticaret ortağı olan Avrupa Birliğinde son dönemde yaşanan 
borç krizi ve ekonomik yavaşlama, Türkiye'nin ihracatına da olumsuz şekilde 
yansımaktadır. Çalışmanın amacı, söz konusu olumsuz etkinin hangi sektörlerde 
daha yoğun hissedildiğini saptamak ve önümüzdeki dönemde görülebilecek ihracat 
kayıplarının boyutlarını öngörmektir. Bu amaçla, ihracat talep esneklikleri yöntemi 
kullanılarak Türkiye'nin AB”ye gerçekleştirdiği ihracat, sektörel düzeyde tahmin 
edilmiştir. Çalışmada her bir sektör için uzun ve kısa dönem gelir ve reel kur 
esneklikleri tahmin etmek amacıyla Hata Düzeltme Modeli kullanılmıştır. 2002-2012 
dönemini kapsayan çeyreklik verilerle toplam imalat sanayiinin yanı sıra temel 
sektörler için de ayrı ayrı tahminler gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada yapılan analizler sonucunda, özellikle metal eşya, motorlu kara 
taşıtları, kağıt, ana metal ve makine sektörlerindeki ihracatın AB'nin reel gelirine 
olan duyarlılıklarının yüksek olduğu ve bu sektörlerde AB gelir artışındaki 
yavaşlamanın ortaya çıkaracağı etkileri bertaraf etmek için önlemler alınması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Tekstil, giyim ve deri sektörünün gelir esnekliğinin 
diğer sektörlere göre daha düşük olması, bu sektörlerin AB büyümesindeki 
yavaşlamadan göreli olarak daha az etkileneceğini ortaya koymaktadır. Göreli 
fiyatlar ve nominal kurdan oluşan reel kurun ise toplam imalat sanayii, giyim, 
motorlu taşıtlar ve metal eşya sanayiinde anlamlı ve negatif olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sektörlerde fiyatı etkileyecek politikalarla AB'ye yapılan ihracatı 
artırmak mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sektörel İhracat, Avrupa Birliği, Kriz, Hata Düzeltme Modeli, 
Esneklik   



ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

THE EFFECT OF ECONOMIC SLOWDOWN IN EUROPEAN UNION ON 

TURKISH SECTORAL EXPORTS 

Adile Gülin ÖZSAN 

For Turkey, export is a main tool that provides the productive usage of its 
resources, is an engine for a higher growth rate and is a factor that satisfies its import 
expenditures. Because of these, evolution and stable increase in exports are very 
important for Turkey. Ensuring the stability in exports reguires stability in home 
country, as well as a stable growth trend in main trade partners. Adverse 
developments in trade partners also affect the home country by trade channel. 

The debt crisis and economic slowdown seen in EU, which is the main trade 
partner of Turkey, also negatively affect Turkish exports. The aim of this study is to 
detect the sectors which will be affected more from this adverse effect and forecast 

the magnitude of export losses that might be expected in the coming period. For this 
purpose, by using the method of export demand elasticities, Turkey?s exports to EU 
is estimated on a sectoral basis. Error Correction Model is used to estimate long and 
short term income and real exchange rate elasticity of export demand for each sector. 
By using guarterly data for the period 2002-2012, besides the total manufacturing, 
estimations are made for each industry separately. 

According to the analysis made in this study, especially the sensitivity of 
exports in manufacture of fabricated metal products (except machinery and 
eguipment), motor vehicles and trailers, paper and paper products, basic metals and 
machinery and eguipment (n.e.c.) to the EU reel income are high and measures 
should be taken in these sectors to overcome the impact of the slowdown in EU 
income growth. Due to having low income elasticity relative to other sectors, 
manufacture of textiles, wearing apparel and leather and related products will be 
affected relatively less from the slowdown in EU growth rate. Real exchange rate, 
which consists of relative prices and nominal exchange rate, is found significant and 
negatively affects the manufacturing, wearing apparel, motor vehicles and trailers 
and manufacture of fabricated metal products (except machinery and eguipment). In 
these sectors, exports to EU can be increased by policies which affect prices. 

Keywords: Sectoral Exports, European Union, Crisis, Error Correction Model, 
Elasticity 
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GİRİŞ 

Diğer ülkeler için olduğu gibi Türkiye ekonomisi için de ihracat, kaynakların 

daha verimli kullanılabilmesi için bir araç, daha yüksek büyüyebilmek için bir motor 

ve ithalat giderlerini karşılayan bir kaynaktır. Bu nedenlerle ihracatın gelişimi ve 

istikrarlı artışı, tüm ekonomiler için oldukça önemlidir. Türkiye ihracata verdiği 

önemi, 1980 yılı sonrasında uygulamaya başladığı kur ve dış ticaret politikalarıyla 

ortaya koymuştur. 24 Ocak Kararlarıyla birlikte 1980 sonrası dönemde ekonomide 
dışa açık ve ihracata yönelik bir sanayileşme modeli benimsenmiş, ithalat 

liberalleştirilmiş, ihracat teşvik edilmiştir. 24 Ocak Kararlarıyla iç piyasaya dönük, 

ithal ikameci politikalarla kurulmuş bir sanayi yapısını, dışa dönük, “ihracat amaçlı” 
bir yapıya dönüştürmek amaçlanmıştır. 

1980 yılı sonrasında uygulanan dışa açık politikalar sonucunda, Türkiye'nin 
ihracatında önemli artışlar gerçekleşmiştir. İhracat, 1980 yılında 2,9 milyar dolar 

iken, 1990 yılında 13 milyar dolara yükselmiştir. 2012 yılında ise ihracat, 152,5 

milyar dolara ulaşmıştır. İhracata Dayalı Büyüme Stratejisi sonucunda ihracatın 
sektörel dağılımında da önemli değişimler yaşanmıştır. Toplam ihracat içinde sanayi 
ürünlerinin payı hızla artarken tarım sektörünün toplam ihracat içindeki payı 

gerilemiştir. 

Dışa dönük ve ihracat amaçlı ekonomi yapısı, bir yandan ihracatın hızla 

artmasını sağlarken diğer yandan Türkiye'nin küresel gelişmelere karşı duyarlılığını 

da artırmıştır. Önemli ticaret ortaklarındaki ekonomik gelişmeler, Türkiye'yi de 
etkilemeye ve yakından ilgilendirmeye başlamıştır. 

Gerek coğrafi yakınlık gerekse Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye'nin en 

önemli ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB)'dir. | Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe 
konulan Gümrük Birliği ile Türkiye, dış ticaretindeki serbestliğe yeni bir boyut 

kazandırmış, ekonomisinin tamamını etkileyecek bir girişimde bulunmuştur. Diğer 

taraftan, AB Gümrük Birliği öncesinde de Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı 
olmuştur. Türkiye ile Avrupa arasındaki güçlü ekonomik ilişkiler 1963 Ankara 

Antlaşmasına dayanmaktadır. AB, coğrafi ve kültürel yakınlığının da etkisiyle, 

Türkiye için her zaman önemli bir ihracat pazarı olma özelliği taşımıştır. Türkiye'nin 
ihracatında AB'nin payı uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde seyretmiştir. 



Türkiye'nin dışa açık bir ülke olması ve ihracatın ekonomi için oldukça 
önemli olması, yurtdışı piyasalarda meydana gelen olumsuz gelişmelerin ülkemiz 

ekonomisine de yansımasına neden olmaktadır. Son küresel krizde bu durum açıkça 

görülmüştür. Küresel krizin Türkiye'yi temel etkileme kanallarından biri dış ticaret 
kanalıdır. Krizle birlikte daralan dış talep, ihracatın azalmasına böylelikle üretimin 

kısılmasına ve işsizliğin artmasına neden olabilmektedir. AB'nin dış ticaretimizdeki 

payının yüksek olması da, AB'de ortaya çıkan sorunların Türkiye'yi yakından 
etkilemesine neden olmaktadır. AB'de yaşanan borç krizinin giderek derinleşmesi ve 

AB'nin krizden çıkmakta zorlanması AB'deki krizin kısa dönemde bitmeyeceğine 

işaret etmektedir. Bu nedenle, AB'de yaşanan krizin Türkiye'nin ihracatı üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi son derece önemlidir. Buna rağmen, bu tez çalışması 

kapsamında yapılan araştırmada ekonomi yazınında, krizin sektörel ihracat 
üzerindeki etkilerini tahmin eden nicel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu 

çalışmanın sorunsalı sektörel düzeyde AB krizinden etkilenebilecek sektörleri nicel 

yöntemler kullanarak tahmin etmektir. Bu amaca yönelik olarak ihracat talep 

esneklikleri yöntemi kullanılacaktır. Çalışmada, AB'ye gerçekleştirdiğimiz ihracatın 
sektörel düzeyde kısa ve uzun dönem gelir esnekliği tahmin edilecek ve AB'de 

beklenen yavaşlamayla söz konusu gelir esneklikleri kullanılarak AB'ye yapılan 

ihracatın sektörel düzeyde ne kadar daralabileceği hesaplanmaya çalışılacaktır. 
Böylece, politika yapımı açısından öncelikle ele alınması gereken sektörler 

belirlenecektir. 

Çalışmanın ilk bölümünde Türkiye ihracatının yapısı detaylı bir şekilde ele 
alınacak, Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın tarihsel gelişimi anlatıldıktan 

sonra ihracatın ülkelere göre dağılımı incelenecektir. Daha sonra ihracatın sektörel 

dağılımı üzerine odaklanılacak ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracatın teknolojik 
yapısı tespit edilecektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle Türkiye ile AB-27 arasındaki dış 

ticaret ilişkisi ihracat ve ithalat olarak ayrı ayrı incelenecek ve daha sonra 
Türkiye'nin AB pazarında rekabet gücüne sahip olduğu sektörler Açıklanmış 

Karşılaştırmalı oOÜstünlükler (AKÜ) endeksi kullanılarak tespit edilecektir. 
Türkiye'nin AB-27'ye gerçekleştirdiği ihracatta rekabet gücüne sahip olduğu 



sektörlerin teknolojik yapısında meydana gelen değişmeler, 2002 ve 2012 yılları 

kıyaslanarak ortaya konulacaktır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde küresel krizin ortaya çıkış nedenleri, AB'ye 
etkileri ele alınacak ve Türkiye'nin krizden olası etkilenme kanalları incelenecektir. 

Çalışmanın (odördüncü (obölümünde krizin Oo Türkiye'nin oOAB-27'ye 

gerçekleştirdiği ihracata etkisini ölçmek amacıyla ihracatın sektörel düzeyde gelir ve 
reel kur esneklikleri tahmin edilecektir. Elde edilen gelir esneklikleri yardımıyla AB¬ 

27”deki ekonomik yavaşlamadan en yoğun etkilenecek sektörler ortaya konulacaktır. 

Çalışmanın beşinci bölümünde, öncelikle, 2008-2012 döneminde AB-27'deki 

ekonomik yavaşlamadan en çok etkilenmiş olan sektörleri ve etkilenme boyutunu 

görebilmek amacıyla, AB-27'nin 2008-2012 dönemi “gerçekleşen” büyüme 

rakamlarıyla sektörel ihracatımızdaki gelir etkili kümülatif değişimler ile 2002-2007 
dönemi yıllık ortalama büyüme rakamlarıyla büyüme devam etseydi sektörel 

ihracatımızda görülmesi muhtemel kümülatif değişimler karşılaştırılacaktır. Daha 

sonra IMF (2013)'nin AB-27'ye ilişkin 2013-2018 dönemi büyüme tahminleri ve 

dördüncü bölümde elde edilen sektörel gelir esnekliği tahminleri kullanılarak 2013¬ 

2018 döneminde hangi sektörlerde AB-27'ye yapılan ihracatın daha çok 

yavaşlayabileceği ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
Çalışmada 2002:1, 2012:4 dönemini kapsayan çeyreklik veriler kullanılarak 

AB-27'ye yapılan ihracatın gelir ve reel kur esneklikleri tahmin edilecektir. Analizler 

toplam imalat sanayiinin yanı sıra şu sektörler için ayrı ayrı yapılacaktır: 

Tekstil ürünlerinin imalatı 

Giyim eşyalarının imalatı 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

Ana metal sanayii 

Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 



Çalışmanın ekonomi yazınına en önemli katkısı AB'ye yapılan ihracatın gelir 

ve reel kur esnekliklerini sektörel bazda tahmin etmesidir. Diğer bir ifadeyle, gelir ve 
reel kur esnekliğini belirli bir ülke grubunda sektörel olarak tahmin etmesi yönüyle 

daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalardan ayrışmaktadır. Çalışmada hem 

sadece AB-27 pazarı ele alınacak hem de AB-27'ye yapılan ihracatın sektörel 
esneklikleri tahmin edilecektir. Bu bağlamda, çalışma AB”ye yapılan sektörel ihracat 

fiyat ve gelir esnekliklerini kullanacak diğer çalışmalara da baz oluşturacaktır. 



1. TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARET YAPISI 

İhracat, bir ülke sınırı içerisinde serbest dolaşımda bulunan malların ve 

hizmetlerin başka ülkelere satılması anlamına gelmektedir. İhracat ile malların 

ülkeden ülkeye dolaşabilmesi, mobil olması, hem kaynakların daha verimli 

kullanılmasına hem de bireylerin daha geniş bir mal sepeti içerisinden dilediklerini 

tüketebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu nedenlerle her yıl çok yüksek değerlerde 
ihracat yapılmaktadır. Örneğin 2012 yılında dünyada yapılan toplam mal ihracatı 
18.401 milyar dolardır (WTO (a)). 

Türkiye ekonomisi için de ihracat, büyük önem taşımaktadır. Çünkü “ 
İhracat, Türkiye'nin ithalat giderlerini besleyen en önemli ve müstakar bir kaynak 

durumundadır. Ülke ekonomisinin kalkınması ile ilgili yatırımların önemli bir 
bölümü ve kurulan birçok sanayinin hammadde ihtiyacı dışarıdan karşılandığı için, 
bunların giderlerinin beslenmesi de ihracat gelirleri sayesinde mümkün olur” 

(Cillov, 1986:49). Türkiye'nin dünya toplam mal ihracatı içindeki payı ise halen 

sınırlıdır ve 2012 yılı için yüzde 0,83 olarak hesaplanmıştır (WTO, (b)). 

11. oTürkiye'de İhracatın Tarihsel Gelişimi 

Türkiye'nin dış ticarete yönelik uyguladığı oekonomi politikaları 

incelendiğinde dönemler itibarıyla iki temel strateji göze çarpmaktadır. Bunlardan 

ilki ithal ikameci sanayileşme stratejisi, ikincisi ise 1980'den sonra uygulanmaya 
başlanan ihracata yönelik sanayileşme stratejisidir. Bu nedenle Türkiye?de ihracatın 

gelişimine bakarken iki ayrı döneme ayırarak ele almak daha doğru olacaktır. 

1.1.1. 1980 Öncesi Dönem 

Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen ekonomi politikası 1923 yılında 
gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresinde belirlenmiştir (Uludağ ve Arıcan, 
2003:84). Bu dönemde özel sektör öncülüğünde ve devlet desteğiyle kalkınma 

stratejisi benimsenmiş ve strateji çerçevesinde 1927 yılında özel sektör için, Teşvik-i 
Sanayi Kanunu yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur. 1923-1929 dönemi 

devlet müdahalelerinin asgari düzeyde tutulduğu ve piyasacı sanayileşmenin 

benimsendiği yıllardır. Bu amaçla devlet tekelleri kurularak daha sonra bu tekellerin 
işletmesini özel sektöre devretme yöntemi benimsenmiştir (Çoban, 2007:11-13). 
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Ancak bu dönemde, gerek yeterli sermayenin olmaması gerekse girişimci azlığı 
nedeniyle ve 1929 krizinin etkisiyle ekonomide yeterli başarı sağlanamamıştır. 

Bunun üzerine devlet ekonomik faaliyetlerde ağırlığını daha fazla hissettirmeye 

başlamış, KİT'ler ekonomide aktif duruma gelmiştir. 
Lozan Anlaşması'nın hükümleri gereği 1929 yılına kadar gümrük 

tarifelerinde artışlar gerçekleştirilememiş, bu nedenle Cumhuriyetin ilk beş yılında 

ekonomi politikalarında koruyucu gümrük vergileri uygulanamamıştır (Çoban, 
2007:13-14). Bu durum özel sektörün sanayileşmeyi sağlamasını engellemiştir. 

Tablo 1.1. 1923-1939 Yılları Arasında Dış Ticaretin Gelişimi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
, , Dış Ticaret , , 
Ihracat İthalat Ihracat/ Ithalat 

Dengesi (Milyon 
(Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (Yüzde) 

Dolar) 

1923 50,8 86,9 -36,1 58,5 
1924 82,4 100,5 -18,0 82,1 
1925 102,7 129,0 -26,3 79,6 
1926 96,4 121,4 -25,0 79,4 
1927 80,7 107,8 -27,0 74,9 
1928 88,3 113,7 -25,4 71,6 
1929 74,8 123,6 -48,7 60,6 
1930 71,4 69,5 1,8 102,6 
1931 60,2 59,9 0,3 100,5 
19327 48,0 40,7 73 117,8 
1933 58,1 45,1 13,0 128,8 
1934 73,0 68,8 4,2 106,2 
1935 76,2 70,6 5,6 107,9 
1936 93,7 73,6 20,1 127,2 
1937 109,2 90,5 18,7 120,6 
1938 115,0 118,9 -3,9 96,7 
1939 99,6 92,5 TI 107,7 

        
  

Kaynak: TÜİK 

1929 yılında Lozan Anlaşmasının sınırlamalarının son bulması ve Büyük 

Buhranın etkilerinin görülmesiyle 1930'larda daha korumacı bir yapıya geçilmiştir. 
Dolayısıyla, 1930-1939 dönemi korumacı ve devletçi politikaların egemen olduğu bir 

dönem olmuştur (Taşkın, 2005; Çoban, 2007:10). 

Tablo 1.1'e göre, 1923 yılından 1925 yılına kadar bir yandan I.Dünya 
Savaşının olumsuz etkilerinden sıyrılan Dünya ekonomisinin hızla gelişmesi, diğer 

  



yandan da Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Türkiye'nin ekonomik toparlanma dönemine 

girmesi sayesinde, hem ihracat hem de ithalat sürekli olarak artmıştır. Ancak 1926 

yılından itibaren dünyada görülmeye başlanan ekonomik bunalıma paralel olarak 
Türkiye'nin dış ticaret hacminde daralma olmuştur (Parasız, 1998). 

1930-1939 döneminde dış ticaret dengesinin, 1938 yılı hariç, fazla verdiği 

görülmektedir. Dış ticaret dengesinin fazla vermesinde bu dönemde korumacı 
politikalar uygulanmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bu dönemin dış ticaret 

açısından bir diğer önemli olayı 1930 yılında Türkiye'de kambiyo denetiminin 

kurulmuş olmasıdır (Şahinöz, 2001). 

1940-1945 dönemi yeni güç dengelerinin kurulduğu bir dönem olmakla 

birlikte, iktisadi göstergeler açısından bir kesinti ve gerileme dönemi olarak da 

değerlendirilmektedir. İkinci Dünya Savaşı döneminde olası bir tehlikeye karşı savaş 
ekonomisi uygulanmaya başlanmıştır (Çoban, 2007:19). Savaş yıllarında Türkiye'nin 

geliştirdiği temel çerçeve Milli Koruma Kanunu (1940) olmuştur. Bu kanun ile 

hükümetin yetki alanı genişletilmiş ve devlet, üretim ve tüketimi bir ölçüde 
düzenlemeye ve denetlemeye çalışmıştır (Şahin, 2002). 

İkinci Dünya Savaşının başladığı 1939 yılından, sona erdiği 1945 yılına 
kadar, diğer ülkelerde de olduğu gibi, Türkiye'nin dış ticareti büyük güçlüklerle 
yürütülmüştür. Bu dönemde, 1942 yılındaki bir miktar daralma hariç dış ticaret 

dengesi sürekli fazla vermiştir. Savaştan sonra, 1946 yılı dış ticaret dengemizin fazla 

verdiği son yıl olmuştur (Tablo 1.2). 
Savaşın bitmesi ve çok partili sisteme geçişle birlikte Türkiye, daha liberal 

politikalar uygulamaya başlamıştır (Çoban, 2007:20). Türkiye, 1947 yılında, dış 

ticareti serbestleştirme amacı kapsamında Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasına taraf olmuştur. 1949 yılında ise yeni bir Gümrük Kanunu 

yürürlüğe konulmuştur (İnanlı, 2010:7). Bu kanun Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
gümrük kanunu olma özelliği taşımaktadır. 



Tablo 1.2. 1940-1959 Yılları Arasında Dış Ticaretin Gelişimi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
. , Dış Ticaret , , 
Ihracat İthalat Ihracat/ Ithalat 

Dengesi (Milyon 
(Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (Yüzde) 

Dolar) 

1940 80,9 50,0 30,9 161,7 
1941 91,1 55,3 3551 164,5 
1942 126,1 112,9 132 111,7 
1943 196,7 155,3 41,4 126,6 
1944 178,0 126,2 547 141,0 
1945 168,3 97,0 71,3 173,5 
1946 214,6 118,9 95,7 180,5 
1947 293,3 244,6 -21,3 91,3 
1948 196,8 275,1 -78.3 715 
1949 241,8 290,2 -42,4 85,4 
1950 263,4 285,7 -22,2 92,2 
1951 314,1 402,1 -88,0 78,1 
1952 362,9 555,9 -193,0 65,3 
1953 396,1 5329 -136,5 74,4 
1954 334,9 478,4 -143,4 70,0 
1955 313,3 497,6 -184,3 63,0 
1956 305,0 407,3 -102,4 74,9 
1957 345,2 397,1 -51,9 86,9 
1958 247,3 315,1 -67,8 78,5 
1959 353,8 470,0 -116,2 75,3 

  

Kaynak: TÜİK 

1953 yılından sonra döviz sıkıntısının baş göstermesi nedeniyle liberal 

politikalar terk edilmeye başlanmış, dış ticarette kota sistemine geçilmiştir (İnanlı, 
2010:7). Önceki dönemde uygulanan tarıma ve dış ticarete dayalı politikalar terk 
edilmiş, sanayileşmeye öncelik veren, korumacı ve ithal ikamesine yönelik 

politikalar uygulanmıştır (Çoban, 2007: 25-26). Bu dönemin iki önemli olayı yabancı 
yatırımların ülkeye getirilmesi için Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'nun kabul 

edilmesi ile dış borç ana para ve faiz ödemelerinde kriz yaşanması sonucunda 

moratoryum ilan edilmesidir. 
İthalat, 1953 yılından sonra alınan tedbirler neticesinde azalmaya başlamış 

ancak dış ticaret dengesi açık vermeye devam etmiştir. 

1963 yılından sonra Türkiye?de “Planlı Kalkınma Dönemi”ne geçilmiş ve 
ekonomi beş yıllık planlar aracılığıyla yönetilmeye başlanmıştır. 1963 yılında Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanmaya başlanmış ve Türkiye ekonomik alanda 

  



içeriye yönelik kalkınma stratejisi izlemiştir. 1960 yılından sonra, dış ticaret stratejisi 

olarak da ithal ikameci politikalar benimsenmiştir. 

Düşük gelirli, geri teknolojiye sahip ve piyasaları tam olarak gelişmemiş 

gelişmekte olan ülkeler, sosyal ve ekonomik yapılarını değiştirmeyi, sanayileşmeyi 
ve böylelikle kalkınmayı amaçlamaktadır. Hızlı kalkınma hedefi doğrultusunda bu 

ülkelerin kullandıkları bir yöntem de ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisini 

uygulamaktır (Egeli, 2001). Söz konusu strateji, ülkelerin yerli üretimlerini 
uluslararası piyasalarda rekabet edebilir düzeye gelinceye kadar dış ticaret 

politikaları ve çeşitli para politikaları ile korumalarını sağlamaktadır. Kısaca, daha 

önce ithal edilen malların yurt içinde üretilmesini hedefleyen bir sanayileşme 

stratejisi olarak tanımlanmaktadır (Korum, 1977). 
1960-70 yılları arasında ithal ikamesi stratejisi çok daha yoğun bir şekilde 

uygulanmış, ihracat caydırılmış ve iç pazara yönelik üretim yapan sanayilere ağırlık 
verilmiş, bu sanayiler de yüksek koruma duvarlarıyla korunmuştur (Çoban, 2007:31). 

Söz konusu korumacı politikalar ışığında, 1960 yılında 320,7 milyon dolar olan 

ihracat, 1970 yılında 588 milyon dolara ulaşırken, ithalat ise 468 milyon dolardan 

948 milyon dolara yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle 1960-1970 yılları arasındaki on 
yıllık dönemde ihracat yüzde 83,5 artış gösterirken ithalat yüzde 102,4 artış 

sergilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bu dönemde dalgalı bir seyir 
izleyerek yüzde 68,5'ten yüzde 62,I'e gerilemiştir (Tablo 1.3). 

1970'li yılların başında ve sonlarında görülen iki büyük petrol krizi, petrol 

ithalatçısı olan Türkiye'yi de olumsuz yönde etkilemiş ve ihracat gelirinin büyük bir 
kısmı ancak petrol ithalatını karşılayacak düzeye gelmiştir. 

İthal ikameci politikaların ekonominin dışa bağımlılığını azaltması 
beklenirken, Türkiye'de uygulanan politikalar tam aksi bir sonuç doğurmuş, ekonomi 

dışa daha bağımlı hale gelmiştir (İnanlı, 2010:9). İç piyasaya yönelik üretim yapan 
sanayinin ithalata bağımlı olması, ithal ikameci politikaların ithalatı daraltıcı etki 

yaratamaması ve ihracatın milli gelir içindeki payının oldukça düşük düzeyde 
kalması dış ticaret açığının hızla artmasına sebep olmuştur. 1970'li yılların sonunda 

ödemeler dengesindeki açık büyümüş, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık artmış, döviz 

darboğazı nedeniyle üretim durma noktasına gelmiştir. 



Tablo 1.3. 1960-1979 Yılları Arasında Dış Ticaretin Gelişimi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
N , Dış Ticaret , , 
Ihracat İthalat Ihracat/ Ithalat 

Dengesi (Milyon 
(Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (Yüzde) 

Dolar) 

1960 320,7 468,2 -147,5 68,5 
1961 346,7 507,2 -160,5 68,4 
1962 381,2 619,4 -238,3 61,5 
1963 368,1 687,6 -319,5 53,5 
1964 410,8 537,2 -126,5 76,5 
1965 463,7 572,0 -108,2 81,1 
1966 490,5 718,3 -227,8 68,3 
1967 522,3 684,7 -162,3 76,3 
1968 496,4 763,7 -267,2 65,0 
1969 536,8 801,2 -264,4 67,0 
1970 588,5 947,6 -359,1 62,1 
1971 676,6 1.170,8 -494,2 57,8 
1972 885,0 1.562,5 -671,6 56,6 
1973 1.3171 2.086,2 -769,1 63,1 
1974 1.532,2 3.771,55 -2.245,3 40,6 
1975 1.401,1 4.738,6 -3.337,5 29,6 
1976 1.960,2 5.128,6 -3.168,4 38,2 
1977 1.753,0 5.796,3 -4.043,3 30,2 
1978 2.288,2 4.599,0 -2.310,9 49,8 
1979 2.261,2 5.069,4 -2.808,2 44,6 

        
  

Kaynak: TÜİK 
Özetle, 1980 öncesi dönemde, ekonomimizde genel olarak dışarıya karşı 

korumacı bir eğilim söz konusudur ve korumacı politikalar izlenmiştir (Demirbaş, 

2003:235). Bu dönemde uygulanan ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisi 

şeker, tekstil, kağıt, demir-çelik ve 1960 yılından sonra dayanıklı tüketim malları, 
ulaştırma, kimyasal ürünler, petrol ürünleri, makine, elektrik-elektronik gibi 

sektörlerde sanayi temeli kurmak için bir araç olarak kullanılmıştır (Şenses, 

1989:20). Türkiye'nin coğrafi özellikleri ve işgücü yoğun yapısı ihracatın daha çok 
tarım sektöründe yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Benimsenen ithal ikamesine dayalı sanayileşme politikaları ihracatı olumsuz 

yönde etkilemiş; sanayide yüksek miktarlarda ithali gerekli olan tüketim mallarının 
üretilmesine öncelik verilmesi, ihracata yönelik üretim yapacak fabrikaların 

kurulmasına engel olmuştur. İzlenen döviz kuru politikası da ihracatın gelişiminde 
olumsuz rol oynamıştır (Sarc, 1982:5-7). 
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1.1.2. 1980 Sonrası Dönem 

Türkiye ekonomisi 1970'li yılların ikinci yarısında yeniden dış borçlarını 

ödemekte zorlanmış ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmıştır (Kepenek ve 

Yentürk, 2007:195). Ekonomik bunalımın ağırlaşması üzerine, 24 Ocak 1980 
tarihinden başlanarak bir dizi yeni ekonomi kararları alınmıştır '. Bu kararlar 
doğrultusunda, ihracatın arttırılarak dış ticaret açığının giderilmesi ve enflasyonun 

düşürülmesi hedeflenmiştir. 
24 Ocak Kararlarıyla birlikte 1980 sonrası dönemde ekonomide dışa açık ve 

ihracata yönelik bir sanayileşme modeli benimsenmiş, ithalat liberalleştirilmiş, 

ihracat teşvik edilmiştir. 24 Ocak Kararları ile iç piyasaya dönük, ithal ikameci 
politikalarla kurulmuş bir sanayi yapısını, dışa dönük, ihracat amaçlı bir yapıya 

dönüştürmek amaçlanmıştır (DPT, 2007). Söz konusu gelişmeyle birlikte ihracat 

canlanmış, 1979 yılında 2,3 milyar dolar olan ihracat, yüzde 252 artışla, 1985'te 8 

milyar dolara ulaşmıştır. 1980 yılında yüzde 36,8 olan ihracatın ithalatı karşılama 
oranı ise 1983'te yüzde 62'ye, 1985'te yüzde 70'e yükselmiştir (TUİK). 

24 Ocak Kararları, ekonomik büyümeyi dış kaynağın temin edilebilmesine 

dayandırdığı için özel yabancı sermayeye ayrı bir önem vermiştir (Kepenek ve 
Yentürk, 2007:207). Bu nedenle, özel yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmek 

amacıyla yönetimsel ve yasal düzenlemeler yapılmış, bu konudaki bürokratik 
işlemler en aza indirilmeye çalışılmıştır. 

1980 döneminde uygulanan İhracata Dayalı Kalkınma Stratejisi sonucunda, 
Türkiye'nin ihracatında önemli artışlar gerçekleşmiştir. İhracat, 1980 yılında 2,9 
milyar dolar iken, 1990 yılında 12,9 milyar dolara yükselmiştir (Tablo 1.4). İhracatın 
sektörel dağılımında da önemli değişimler yaşanmıştır. Toplam ihracat içinde sanayi 

ürünlerinin payı hızla artarak 1980 yılında yüzde 36 seviyesindeyken, 1990 yılında 

yüzde 80'e ulaşmıştır (İnanlı, 2010:13). Aynı dönemde tarım sektörünün toplam 

ihracat içindeki payı gerilemiştir. İhracattaki artışta gerçekçi kur politikasının 
uygulanması, kambiyo politikasının serbestliğinin artırılması, ucuz kredi ve vergi 
iadesi uygulamaları ve sübvansiyonlar önemli rol oynamıştır (Boratav, 1995:123). 

  

"24 Ocak 1980 kararları ve sonrasındaki gelişmelerin daha ayrıntılı anlatımı için bkz. DPT (1990). 
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Tablo 1.4. 1980-2000 Yılları Arasında Dış Ticaretin Gelişimi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
İhracat İthalat Dış Ticaret İhracat/ İthalat 

(Milyon Dolar) (Milyon Dolar) Dengesi (Yüzde) 

1980 2.910 7.909 -4.999 36,8 
1981 4.703 8.933 -4.230 52,6 
1982 5.746 8.843 -3.097 65,0 
1983 5.728 9.235 -3.507 62,0 
1984 7.134 10.757 -3.623 66,3 
1985 7.958 11.343 -3.385 70,2 
1986 7.457 11.105 -3.648 61,1 
1987 10.190 14.158 -3.968 72,0 
1988 11.662 14.335 -2.673 81,4 
1989 11.625 15.792 -4.167 73,6 
1990 12.959 22.302 -9.343 58,1 
1991 13.593 21.047 -7.454 64,6 
1992 14.715 22.8TI -8.156 64,3 
1993 15.345 29.428 -14.083 52,1 
1994 18.106 23.270 -5.164 77,8 
1995 21.637 35.709 -14.072 60,6 
1996 23.224 43.627 -20.402 53,2 
1997 26.261 48.559 -22.298 54,I 
1998 26.974 45.921 -18.947 58,7 
1999 26.587 40.671 -14.084 65,4 
2000 27.715 54.503 -26.728 51,0 
  

Kaynak: TÜİK 

1990 yılından itibaren Türkiyede kamu açıklarının hızla artması, enflasyonun 

çok yüksek boyutlara ulaşması ve bozulan ödemeler dengesi ekonomiyi krizlere 
sürüklemiştir. 1994 ve 1999 Türkiye ekonomisi için kriz yılları olmuştur (Çoban, 

2007:54-58). Kamunun borçluluğunun artması, TI.'nin aşırı değerlenmesi ve iç 

borçlanmanın Merkez Bankası kaynaklarına dayandırılması 1994 krizinin 

tetikleyicileri olmuştur. 1990-2000 döneminin diğer önemli iki olayı da 1996 yılında 
Gümrük Birliğine girilmesi ve 1999 yılında yaşanan depremdir. 

1991 ve 1994 yıllarında, kriz nedeniyle yurtiçi talebin kısılmasına bağlı 
olarak ve 1994 yılında gerçekleştirilen devalüasyonun etkisiyle ithalatta daralma 

yaşanmıştır. İhracat ise artışını sürdürmüştür. Depremin yaşandığı 1999 yılında ise 
hem ihracatta hem de ithalatta gerileme yaşanmıştır. 1990-2000 döneminde ortalama 

yıllık artış hızı ihracatta yüzde 8,4 ithalatta ise yüzde 14,2 olmuştur. Dış ticaret 
açığında ise krizler nedeniyle dalgalı bir seyir izlenmiştir. 
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Türkiye 1990'lı yıllarda enflasyon baskısını ortadan kaldıramamıştır. 
Enflasyonu düşürmek, sürdürülemez kamu iç borçlanma sürecine son vermek ve 

ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla Aralık 1999'da IMF ile Stand-By anlaşması 

imzalanmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2007:586; Karaçor, 2006:387). Uygulamaya 

konulan İstikrar Programı, 2000-2002 yıllarında enflasyonu tek haneye düşürmeyi 

hedeflemiştir. Program çerçevesinde ele alınan hedeflere ulaşmak için yapısal ve 

mali reformlar, kur ve para politikaları alanlarında düzenlemeler yapılmış, döviz 

kuru çapa olarak kullanılmıştır. 

Ancak uygulanan İstikrar Programı enflasyon hedefini gerçekleştirmekte 
başarılı olamamıştır. 22 Kasım 2000'den başlayarak bankacılık kesiminde likidite 
talebi doğmuş ve bir finansal kriz yaşanmaya başlamıştır (Kepenek ve Yentürk, 

2007:593). Söz konusu finansal kriz, Şubat 2001'de döviz krizine dönüşmüştür. 

Yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle ekonomiden çok miktarda sermaye yurtdışına 

çıkmış, bankalar döviz talebini artırmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2007:593). 
Türkiye ekonomisinde 2001 yılında yaşanan kriz sonucunda, Türk Lirası 

döviz kurları karşısında önemli oranda değer kaybetmiş, krizin etkisiyle daralan iç 

talep firmaları ihracata yöneltmiş ve bu yıllarda ihracatta önemli bir performans 
yakalanmıştır (Kalkınma Bankası, 2010: 1). 

2001 yılı sonrasında hem ihracatın hem de ithalatın hızla arttığı ancak 
ithalattaki hızlı artış sonucunda dış ticaret açığında kötüleşme yaşandığı 

görülmektedir (Tablo 1.5). Dış ticaret açığındaki artışta güçlü ekonomik büyüme ve 

yurtiçi talepteki hızlı artış ve bunun sonunca ithalatın ihracattan hızlı artması etkili 

olmuştur. 2001-2006 döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranında da bir gerileme 

söz konusudur. 
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, , Dış Ticaret , , 
Ihracat İthalat İhracat/ İthalat 

Dengesi (Milyon 
(Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (Yüzde) 

Dolar) 

2001 31.334 41.399 -10.065 J5:7 
2002 36.059 51.554 -15.495 69,9 

2003 47.253 69.340 -22.087 68,1 
2004 63.167 97.540 -34.373 64,8 
2005 73.476 116.774 -43.298 62,9 
2006 85.535 139.576 -54.041 61,3 
2007 107.272 170.063 -62.791 63,1 
2008 132.027 201.964 -69.936 65,4 
2009 102.143 140.928 -38.786 72,5 
2010 113.883 185.544 -71.661 61,4 
2011 134.907 240.842 -105.935 56,0 
2012 152.462 236.545 -84.083 64,5 
  

  
Kaynak: TÜİK 

2001 yılından sonra yakalanan güçlü ekonomik performans ve hızlı ihracat 

artışının arkasında çok çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bağlı kur rejiminin terk 

edilmesiyle güven ortamını ve istikrarı yeniden sağlamak amacıyla Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programı kabul edilmiştir. 

Grafik 1.1. Türkiye Enflasyon ve Büyüme Oranları 
  

140 15   
120. 

100 

80 

60 

  

40 

20      
  

    
  

Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 
*Enflasyon hesaplanırken 1994-2003 yılları için 1987100 bazlı endeks, 2004 ve sonraki yıllar için 

2003100 bazlı endeks kullanılmıştır. 

**1999 yılı öncesi büyüme oranları, Kalkınma Bakanlığı'nın Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950¬ 

2010) yayınından alınmıştır. 
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Dalgalı kur sisteminde enflasyonla mücadele etmeyi hedefleyen Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı, kamu ve bankacılık kesimlerinde yapısal düzenlemeler 

öngörmüştür. Programın başarıyla uygulanması, sağlanan siyasi istikrar ortamı ve 
dünyadaki likidite bolluğu sayesinde enflasyon gerilemiş, verimlilik artmış ve 

yüksek büyüme oranları yakalanmıştır. 
Grafik 1.1.den görüldüğü gibi, 2001 yılı sonrası enflasyon hızla gerilemiş, 

büyüme oranları küresel krize kadar olan dönemde yüksek seyretmiştir. 2000'li yıllar 

dünyada likiditenin oldukça bol olduğu bir dönem olmuş ve “Türkiye'ye gelen 

sermaye akımlarında da önemli artış olmuştur. 

Grafik 1.2. Gelişmekte Olan Ülkelere Özel Sermaye Akımları ve Türkiye'ye 
Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

(Milyar Dolar) 
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Kaynak: TCMB, IMF (2013) 



Grafik 1.2.den görüldüğü gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik özel 
doğrudan yatırımlar 2000'li yıllarda artış trendi sergilemiştir. Türkiye'de de 2005 

yılından krizin etkilerinin görülmeye başlandığı 2008 yılına kadar doğrudan yabancı 

yatırımlarda hızlı artışlar görülmüştür. Likidite bolluğu ve istikrarlı yatırım ortamı 
ihracata da olumlu katkı sağlamıştır. 

İstikrarlı ekonomik yapı, üretimin canlanmasını sağlamış, verimlilik artışı da 
ihracata olumlu yansımıştır. 

Grafik 1.3. Türkiye'de Verimlilik (Reel GSYH / Toplam İstihdam) 
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Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 

2001 yılından sonra çalışan kişi başına düşen üretim miktarı grafikte 
görüldüğü gibi hızla artmıştır. İşgücü verimliliğindeki artış, rekabet gücünü artırarak 
ihracata olumlu yansırken, Türkiye için yapılan çalışmalar ihracat artışının da 

verimliliğe olumlu etki ettiğini ortaya koymaktadır (Uçak ve Arısoy, 2011:639, Kurt 
ve Terzi, 2007:25-46). Nitekim 2001 yılından küresel krize kadar olan dönemde hem 

ihracatın hem de işgücü başına üretim miktarının arttığı görülmektedir. 

2001 yılından sonra istikrarlı bir ekonomi performansı sergileyen Türkiye, 
pazar ve ürün çeşitliliğini de artırmıştır. 2001 yılında bir milyar doların üzerinde 

ihracat yapılan ülke sayısı 5 iken bu sayı 2007 yılında 24'e yükselmiştir. AB ülkeleri 

ve ABD'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (B.A.E,), İran ve Irak da önemli 
ihracat yapılan ülkeler arasına girmiş ve Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin toplam 

ihracat içindeki payı zamanla artmıştır. Benzer şekilde bir milyar doların üzerinde 

ihracat yapılan fasıl sayısı da 2001 yılında 8 iken 2007 yılında 23'e yükselmiştir. 
Güçlü artışlarla ihracat, 2007 yılında ilk kez 100 milyar doları aşmıştır. 

16 



2000'li yıllarda ihracatın yanı sıra ithalat da hızlı bir artış sürecine girmiştir. 

2001 krizinin ardından güçlü büyümeyle birlikte artan ithalat talebi, hem dış ticaret 

açığının hem de dış ticaret hacminin hızlı bir artış sergilemesine neden olmuştur. 
2002-2008 döneminde ihracatın ortalama yıllık artış hızı yüzde 23, ithalatın ortalama 

yıllık artış hızı yüzde 25,6 olarak gerçekleşmiştir. 

2001 krizi sonrası dönemde reel kurun gelişimi incelendiğinde genel olarak 
eğilimin yukarı yönlü olduğu, yani Türk Lirasının değer kazandığı görülmektedir. 

Grafik 1.4. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kurunun Gelişimi 
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Kaynak: TCMB 

Reel efektif döviz kurunun artışı, Türk Lirasının reel olarak değer 

kazandığını, diğer bir ifadeyle Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının 
arttığını göstermektedir. Dolayısıyla Grafik 1.4.'e bakıldığında 2003 yılı sonrasında 

Türkiye'de kurun ibracatı olumsuz, ithalatı ise artırıcı yönde etkilediği 

anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye'de ihracatın ara malı ithalatına bağımlı 
olduğu dikkate alındığında kurun dolaylı olarak ihracatın artmasına da katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. 

İhracatın genel gelişimine baktığımızda, 2001 sonrası dönemde verimlilik 
artışı, dünyadaki iyimser ekonomik süreç gibi olumlu gelişmelerin kurun ihracat 

üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi gidermekte başarılı oldukları görülmektedir. 
2008 yılında ABD'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizin 

Türkiye'yi temel etkileme kanalı dış ticaret olmuştur (Bkz: Bölüm 3.3.1). Dış talepte 

meydana gelen ani daralma ihracat düzeyinde önemli düşüşlere neden olmuş ve 

Türkiye toplam mal ihracatı 2009 yılında önceki yıla göre yüzde 23 azalmıştır. 
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Krizden çıkış sürecinde iç talebin dış talebe kıyasla daha hızlı toparlanması dış 
ticaret açıklarında artışa neden olmuştur. 2009 yılındaki keskin daralmadan sonra 

ihracat, yavaş da olsa toparlanmaya başlamış, 2011 yılında kriz öncesi seviyesine 

geri dönmüştür. 

1.2. — Ülkelere Göre İhracatın Yapısı 

Gerek coğrafi yakınlık gerekse Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye'nin en 
önemli ticaret ortağı AB-27'dir. 

Tablo 1.6. İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı 
  

2002 2005 2011 2012 
  

Milyon “ | Milyon Milyon “o ! Milyon e 
Dolar Pay| Dolar oPay Dolar Pay | Dolar Pay   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Toplam 36.059 100) 73476 100 134.907 100| 152.462 (100 
A- AB-27 20415 5661 41365 5631 62.347 462İ 59198 38,8 

Seli SENE 1438 40) 2973 40) 2545 19| 2295 15 
C-Diğer Ülkeler 14206 394) 29138 3971 70015 5191İ 90969 597 

Mi SAYLAN LALE, 2.607 72İ 5855 &80l 12976 96l 14367 94 
2-Kuzey Afrika 1267 35) 254 35İ Gmi SO) Sam 6 
3-Diğer Afrika 80 ia) 1087 Sİ 363 271 393 36 
4-Kuzey Amerika 3596 100) 5276 72) 5459 40İ 6663 44 

ii ani — 197 O5İ an 06 626 05 70 05 
G Güney Amer BI O3İ a oval iso Tal ii Ta 
7-Yekın ve Orta Doğu 3440 95İ 10184 139) 27935 207) 4245i 27.8 
8 Diğer Asya 17900 50) 3029 All 10199 76İ 10575 69 

im > ln 22 O3İ 21 04 481 04 490 03 
10-Diğer Ülke ve Bölgeler 67 18İ 208 03 164 0 105 O, 
Seçilmiş ülke grupları 
OECD Ülkeleri 24498 6791 47325 Gal 64 4971 66299 435 
EFTA Ülkeleri 409 LI) 81 LI 1887 1Aİ 2601 17 
  

ei li Bişi 3.599 100) 8.620 11,7) 17768 1321 18.791 123 
  

  

  

İşbirliği 
Ekonomik İşbirliği 1.042 29) 2670 3,6İ 9292 69 16563 109 Teşkilatı 

Bağa. Mesikiler 2279 63İ 5057 Gol 13377 99l 15075 99 Topluluğu 
Türk Cumhuriyetleri 619 1,71 1409 1,9 5.040 3,/7İ 5841 o 3,8 

  

  
İslam Konferansı Teşkilatı 4725 13,1) 13.061 17,8 37.325 27,7) 55.218 36, 

        
  

Kaynak: TÜİK 
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Diğer taraftan, ülke gruplarına göre ihracatın dağılımı incelendiğinde son 

yıllarda paylarda çeşitli değişiklikler olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 1.6. incelendiğinde ilk göze çarpan, Türkiye'nin en büyük ihracat 

pazarı olan AB-27'nin toplam ihracat içindeki payının son yıllarda gerileme 
gösterdiğidir. 2002 yılında AB-27 ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracat 

içindeki payı yüzde 36,6 iken bu oran 2012 yılında yüzde 38,8'e kadar gerilemiştir. 

Söz konusu gerilemenin nedeni, krizle birlikte AB ülkelerinin talebinin azalması ve 
bu talep daralmasının diğer ülkelere yapılan ihracatla telafi edilmesidir. Nitekim 

tablo incelendiğinde diğer ülkelere yapılan ihracatın payının aynı dönemde yüzde 

39,4'ten yüzde 59,7'ye yükseldiği görülmektedir. Bu gelişmede özellikle Yakın ve 

Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın, gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak, hızla 

artması etkili olmuştur. 

Dikkat çeken bir diğer unsur Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payının zamanla 

azaldığıdır. 2002 yılında yüzde 67,9 olan pay 2012 yılında yüzde 43,5'e kadar 

gerilemiştir. Diğer taraftan, İslam Konferansı Teşkilatı ülkelerine yapılan ihracatın 
payı ise, ilişkilerin canlanmasına bağlı olarak hızlı artış sergilemiştir. Söz konusu 

Teşkilata üye bazı ülkelerden oluşan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na yapılan 
ihracatın payı da artış göstermiştir. Son dönemde, özellikle 2012 yılında, her iki 
Teşkilata da üye olan İran'a yapılan ihracatın artmasının bu gelişmede etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Ülkeler düzeyinde Türkiye”nin ihracatı incelendiğinde, AB ülkelerinin temel 
pazarlar olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye'nin ihracatında Almanya uzun yıllardır 

en temel pazar olurken Almanya ile birlikte İngiltere, İtalya, Fransa, ABD ve Rusya 
gibi ülkelerin öne çıktığı görülmektedir. 

Tablo 1.7.'de dikkat çeken bir diğer unsur İran'a yapılan ihracatın 2012 

yılında sıçrama yaptığı ve toplam ihracat içindeki payının yüzde 6,5'e yükseldiğidir. 

İran'a 2012 yılında yapılan ihracatın büyük bölümünü altın ihracatı oluşturmaktadır. 
Irak da yoğun ihracat yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. 
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2002 2005 2011 2012 

Milyon Milyon Ye Milyon o Milyon Ye 
Dolar “Pay Dolar Pay Dolar Pay Dolar Pay 

Toplam 36.059 100 73.476 100 134.907 100 152.462 100 
Almanya 5.869 16,3 9455 129 13.951 o 10,3 13.124 8,6 
Irak 0 0,0 2.750 3:7 8.310 6,2 10.822 7, 
İran 334 0,9 913 1,2 3.590 2,7 9.922 6.5 
İngiltere 3.025 8,4 5.917 8,1 8.151 6,0 8.694 5,7 
B.A.E. 457 1,3 1.675 2,3 3.707 2,1 8.175 5,4 
Rusya 1.172 3,3 2.377 3,2 5.993 4,4 6.681 4,4 
İtalya 2.376 6,6 5.617 7,6 7.851 5,8 6.373 4,2 
Fransa 2.135 5,9 3.806 3,2 6.806 5,0 6.199 4,1 
ABD 3.356 9,3 4.911 6,7 4.584 3,4 5.604 3,7 
İspanya 1-125 3,1 3.011 4, 3.918 2,9 3717 2,4 
Mısır 326 0,9 687 0,9 2.759 2,0 3.679 2.4 
Suudi 
Arubiitan 555 1,5 962 13 2.763 2,0 3.677 2,4 
Hollanda 1.056 29 2.470 3,4 3.243 2.4 3.244 2, 
Çin 268 0,7 550 0,7 2.466 1,8 2.833 1,9 
Azerbaycan 231 0,6 528 0,7 2.064 1,5 2.585 M7 
Romanya 566 1,6 1.785 2,4 2.879 2,1 2.495 1,6 
Belçika 693 1,9 1.292 1,8 2.451 1,8 2.360 1,5 
İsrail 861 2,4 1.467 2,0 2.391 1,8 2.330 1,5 
Libya 165 0,5 384 0,5 748 0,6 2.139 1,4 
İsviçre 289 0,8 553 0,8 1.484 Il 2.125 1,4 

        
  

  
çeşitlemesinin son dönemde arttığı görülmektedir. Nitekim 2002 yılında bir milyar 
doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 8 ile sınırlıyken bu rakam 2012 yılında 

34'e yükselmiştir. 

1.3. o Sektörlere Göre İhracatın Yapısı 

Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüm ihracata da yansımış, tarıma dayalı 
ekonomiden sanayiye dayalı ekonomiye geçiş sürecinde tarım sektörünün ihracattaki 

payı azalırken imalat sanayii ihracatının payı artmıştır. 1950 yılında tarım sektörünün 

toplam ihracat içindeki ağırlığı yüzde 90'ın üzerindeyken 2012 yılında bu pay yüzde 

3,4 olarak gerçekleşmiştir (Kalkınma Bakanlığı; TÜİK). İmalat sanayiinin ihracattaki 
payı ise aynı dönemde yüzde 1,4'ten yüzde 93,9'a yükselmiştir. 
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Grafik 1.5. İhracattaki Sektörel Dönüşüm 

(Yüzde Pay) 
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Kaynak: TÜİK 

Türkiye'nin ihraç ettiği mal kompozisyonunun değişmesinde ihracata dayalı 

sanayileşmeyi hedefleyen yeni kalkınma stratejisi önemli rol oynamıştır. Bu 
stratejiyle birlikte kaynaklar tarımdan sanayiye doğru kaydırılmıştır. 

İmalat sanayiinin alt kalemlerine bakıldığında (Tablo 1.8), son yıllarda en 
büyük ihracat payının ana metal sanayii ile motorlu kara taşıtları ihracatına ait 
olduğu görülmektedir. Tekstil ve giyim sektörleri ile makine ve teçhizat da diğer 

önemli ihracatçı sektörlerdir. 
Tablo 1.8 incelendiğinde, yıllar itibarıyla tekstil ve giyim sektörleri 

ihracatının toplam ihracat içindeki paylarının azaldığı, ana metal sanayii ile kok 

kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri ihracatının payının arttığı göze 

çarpmaktadır. Motorlu kara taşıtları ihracatı da toplam ihracat içindeki önemini 
korumaktadır. 

Türkiye?de uygulanan sanayileşme politikalarıyla birlikte en büyük atılımı 
tekstil ve giyim sektörü yapmıştır. Yapılan yatırımlar ve sağlanan teşviklerle tekstil 

ve giyim sektörü ihracatımız içinde en büyük payı almaya başlamıştır. 

Türkiye 1970'lerde sadece ham pamuk ihraç ederken 1990'larda Avrupa'ya 
en büyük hazır giyim ve tekstil ihracatçısı konumuna yükselmiştir ((AOSB, 2012). 
Ancak küreselleşmenin ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından 1995 yılında 
kabul edilen Tekstil ve Hazırgiyim Anlaşması gereği, ticaret kotalarının 2005 yılı 
başında kaldırılmasının etkisiyle son yıllarda başta Çin olmak üzere üretim 

maliyetinin daha düşük olduğu ülkelerin rekabetiyle karşı karşıya kalınmıştır. 
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Tablo 1.8. ISIC Rev-4 Sınıflamasına Göre Türkiye'nin İmalat Sanayii İhracatı 
  

2002 2005 2011 2012   

Milyon “ | Milyon © | Milyon “o | Milyon 
Dolar oOPay | Dolar Pay | Dolar Pay | Dolar Pay 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gıda Ürünleri 2.248 6,2 5.374 73 9.809 7,3) 10479 69 
İçecekler 35 O,l 120 0,2 205 0,2 227 O, 
Tütün Ürünleri 108 0.3 142 0,2 304 0,2 419 0,3 
Tekstil Ürünleri 4050 112 6.813 9,3 | 10.543 78) 10871 7, 
Giyim Eşyaları 8.090 224) 11.825 16,1! 13.934 10,3| 14.260 9,4 
Deri Ve İlgili Ürünleri 212 0,6 387 0,5 835 0,6 983 0,6 
Ağaç, Ağaç Ürünleri (Mobilya Hariç) 119 0,3 251 0,3 670 0,5 694 0,5 
Kağıt Ve Kağıt Ürünleri 317 0,9 583 0,8 1.430 1, 1.671 O 1,I 
Kayıtlı Medyanın Basılması 7 Ve Çoğaltılması 2 0,0 7 0,0 23 0,0 21 0,0 
Kok Kömürü Ve Rafine 
Edilmiş Petrol Ürünleri 670 1,9 2.519 3,4 6.117 4,5 7.174 4,7 
£ enyaalâr Ya Simya 1421 39) 2510 34) 6154 46) 662 43 
Ürünler 
Temel Eczacılık Ürünleri Ve 
Eczacılığa Ait Malzemeler 163 v5 216 04 Gi dö 7 Bp 
Kauçuk Ve Plastik Ürünler 1.095 3,0 2.502 3,4 6.261 4,6 6450 42 
DEER eman 1469  41| 2689 357) 4044 30) 4086 27 Mineral Ürünler 

Ana Metal Sanayii 3.239 9,0 6.889 94) 17.053 12,6)( 29102 19, 
  

Makine Ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünler 998 2,8 2.846 3,9 6.648 4,9 7.085 4,6 
  

Bilgisayarlar, Bilekiredik VO | gap 47) 3346 as) 5515 isli 48 3ö 
  

  

  

  

  

  

  

          Optik Ürünler 
Elektrikli Teçhizat 1.843 Sl 3.731 5,l 9.308 69 9.6624 6,3 
Başka Yerde 
Sınıflandırılmamış Makine 1.082 3,0 2.932 4,0 6.811 5,0 7.060 4,6 
Ve Teçhizat 
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yak Treyler 3.690 10,2 100372 14, 17.544 13,0 16.760 11,0 
Diğer Ulaşım Araçları 634 1,8 1.632 22 2.116 1,6 1.931 1,3 
Mobilya 229 0,6 588 0,8 1439 II 1.698  O1,I 
Diğer İmalatlar 691 o 1,9| 1.631 22) 2627 191) 3351 22 
Toplam İhracat 36.059 100( 73.476 100 | 134.907 100 | 152.462 100 
  

Kaynak: TÜİK 

Ana metal sanayii, Türkiye'de imalat sanayii ihracatına ciddi katkı veren 

sektörler arasında yer almaktadır. Ana metal sanayii içerisinde demir ve çelik 
ürünleri önemli yer tutmaktadır (Kalkınma Bankası, 2010: 638). Bununla birlikte, 

son dönemde artan altın ihracatıyla birlikte, ana metal sanayiinin ihracat içindeki 

payı hızla yükselmiştir. 2002 yılında yüzde 9 olan ana metal sanayiinin toplam 
ihracat içindeki payı, 2012 yılında yüzde 19,1?e ulaşmıştır. 
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Motorlu kara taşıtları ihracatı da Türkiye'nin ihracatında önemli yere sahiptir. 
Nitekim 2011 yılında motorlu kara taşıtları, toplam ihracat içerisinde en yüksek paya 

sahip sektör olmuştur. 
Hufbauer ve Chilas (1974)'a dayanan ve daha önce Yılmaz (2002), Erlat ve 

Erlat (2005) ve Şimşek vd. (2010)'da kullanılan (detayları EK-I'de verilmiştir) 

smıflamaya göre bakıldığında ise Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin teknolojik yapısı 
şu şekildedir: 

Grafik 1.6. Teknoloji Yapılarına Göre Sınıflandırılmış İhracat 
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Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
Yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin ihracatında en yüksek pay, emek 

yoğun mallara aittir. Emek yoğun malları sermaye yoğun mallar takip etmektedir. 

Grafikten görüldüğü gibi emek yoğun malların payı zamanla azalmıştır. İhracatta 
tarım sektörünün payının azalması ve emek yoğunluğu tarıma göre daha düşük olan 

imalat sanayii ihracatının payının artması bu gelişmede etkili olmuştur. Ayrıca 

tekstil, giyim gibi emek yoğun sektörlerin toplam ihracat içerisindeki payının 
azalması da diğer önemli faktördür. Sermaye yoğun malların ihracat içindeki payı ise 

yıllara göre dalgalı bir seyir izlemektedir. Sermaye yoğun malların payının en yüksek 

olduğu 2008 yılında emek yoğun malların payı ile sermaye yoğun malların payı 
birbirine eşit gerçekleşmiştir. 
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Türkiye'nin ihracatında en düşük pay, taklidi kolay araştırma yoğun malların 
payı olarak hesaplanmıştır. Taklidi kolay ve taklidi zor araştırma yoğun mallar ile 

hammadde yoğun malların paylarının yıllara göre çok farklılık göstermediği ve yatay 

bir seyir izlediği göze çarpmaktadır. 
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2. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ TİCARETİNİN GELİŞİMİ VE REKABET 
GÜCÜ 

2.1. Türkiye-AB Ticaret İlişkisi 

AB'nin temeli, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)'na dayanmaktadır. AET, 
1957 yılında kurulmuştur. Uluslararası gelişmeleri yakından takip eden Türkiye, 

1959 yılında Topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur. AET Bakanlar Konseyi, 

Türkiye'nin başvurusunu kabul ederek üyelik koşulları gerçekleşene kadar bir 

ortaklık anlaşması imzalanmasını önermiştir. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve | 
Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe konulan Ankara Anlaşması ile Türkiye ve AB 

arasındaki ilişkinin hukuki temeli atılmıştır. Anlaşmanın ikinci maddesinde 

Anlaşmanın amacı şu şekilde belirtilmektedir. “Türkiye ekonomisinin hızlı 
kalkınmasını ve Türk halkımn istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının 

yükseltilmesini sağlama gereğini göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi özendirmektir" 

(T.C. AB Bakanlığı). 

Ankara Anlaşmasında, Türkiye'nin AET'ye entegrasyonu için hazırlık 
dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç devre öngörülmüştür. Hazırlık 

dönemi taraflar arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmaya yöneliktir ve bu 

dönemde Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir. Ankara Anlaşması'nda 
öngörülen hazırlık dönemi, 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında 

yürürlüğe giren Katma Protokol ile birlikte son bulmuş ve "Geçiş Dönemi"ne ilişkin 

koşullar belirlenmiştir. Geçiş döneminde taraflar arasında sanayi ürünleri, tarım 
ürünleri ve kişilerin serbest dolaşımının sağlanması ve Gümrük Birliği'nin 

tamamlanması öngörülmüştür. Katma Protokol çerçevesinde, 1971 yılı itibarıyla, 

Topluluk, bazı petrol ve tekstil ürünleri dışında Türkiye'den ithal ettiği tüm sanayi 
mallarına uyguladığı gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarını tek taraflı olarak 

sıfırlamıştır. Türkiye'nin ise AB kaynaklı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini 

tedricen sıfırlaması öngörülmüştür. Böylelikle, Gümrük Birliği'nin fiilen yürürlüğe 
girmesi için 22 yıllık bir süre tanınmıştır. 

Türkiye, AB ile bütünleşme yönündeki amacını Gümrük Birliği ile açık 

şekilde göstermiş, AB tarihinde ilk defa tam üye olmadan ticari bütünleşme 
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gerçekleştiren ülke olmuştur. Böylece, Türkiye-AB Ortaklık İlişkisinin “nihai 
dönemi”ne de geçilmiştir. I Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Gümrük Birliği 

ile Türkiye, dış ticaretindeki serbestliğe yeni bir boyut kazandırmış, ekonomisinin 

tamamını etkileyecek bir girişimde bulunmuştur. Gümrük Birliği ile Türkiye, AB ile 
sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili 

tedbirleri kaldırmış ve üçüncü ülkelere Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya 

başlamıştır (T.C. Ekonomi Bakanlığı (a)). İstisnai olarak beş yıllık geçiş sürecinde 
otomobil, ayakkabı, deriden imal edilmiş eşyalar ve mobilyalar gibi hassas ürünlerde 

üçüncü ülkelere Ortak Gümrük Tarifesinden yüksek gümrük vergileri uygulanmış, 

2001 yılında bu istisna ortadan kalkmıştır. 1 Ocak 2008'de ise AB'nin gelişmekte 
olan ve az gelişmiş ülkelere uyguladığı otonom tarife tavizlerini kapsayan 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTSY'ne uyum, Gümrük Birliği kapsamındaki 
ürünler itibarıyla tamamlanmıştır. 

1968 yılında toplanan TI. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

(UNCTAD) sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin sanayi malları ihracatlarını 

arttırabilmek amacıyla GTS'nin yürürlüğe konulması kararı alınmıştır. GTS, 
gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki 

vergilerini “karşılıklılık” esası dışında tek taraflı olarak sıfırlamaları veya 

indirmelerini öngörmektedir. GTS, ilk olarak 1 Temmuz 1971 tarihinde Avrupa 
Toplulukları tarafından, daha sonra, I Ağustos 1971 tarihinde Japonya, 1976 yılında 

da ABD tarafından yürürlüğe konulmuştur. Mevcut durumda, AB, ABD, Japonya, 

Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Rusya Federasyonu, Beyaz 
Rusya ve Türkiye tarafından uygulanmakta olan 11 otonom GTS düzenlemesi 

bulunmaktadır. 

2.1.1. AB”ye Yapılan İhracatın Gelişimi 

Türkiye ile AB arasındaki bağı diğer ülkelerden farklı kılan çeşitli unsurlar 

bulunmaktadır. Öncelikle AB, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye'nin 
toplam dış ticaret hacminin yarısına yakını AB ile gerçekleştirilmektedir. Türkiye ile 

AB arasındaki söz konusu ticari yoğunlaşmanın temel nedenlerinden birisi coğrafi 

yakınlıktır. Diğer bir neden ise taraflar arasında kurulan Gümrük Birliği'dir. Gümrük 
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Birliği ile AB ve Türkiye arasındaki ilişkiyi üçüncü ülkelerden farklılaştıran bir bağ 

kurulmuştur. 

AB ile Gümrük Birliği ilişkisi 1996 yılında başlamış olmakla beraber Türkiye 
ile AB arasındaki güçlü ekonomik ilişkiler 1963 yılına dayanmaktadır. AB, coğrafi 

ve kültürel yakınlığının da etkisiyle, Türkiye için her zaman önemli bir ihracat pazarı 

olma özelliği taşımıştır. Türkiye'nin ihracatında AB'nin payı uzun yıllar yüzde 

50'nin üzerinde seyretmiştir. 
1970-2012 dönemine bakıldığında birkaç istisna dışında AB'ye yapılan 

ihracat önceki yıla göre hep artmıştır. 1970-1979 dönemi, AB'ye yapılan ihracatın 

ortalama yıllık büyüme hızının en yüksek olduğu dönemdir (TÜİK; Seymen (2009). 
Söz konusu durumda, 1971 yılında AB'nin Türkiye'den ithalatta birçok sanayi 

malında gümrük vergisini indirmesi ve 1973 yılında AB üye sayısının 6'dan 9'a 

yükselmesi etkili olmuştur. 
1980'li yıllarda AB'ye yapılan ihracatın seyrine bakılırken dikkate alınması 

gereken en temel unsur, Türkiye'nin 1980 yılından itibaren ithal ikamesi yerine 

ihracata dayalı bir sanayileşme stratejisine geçiş yapmasıdır. Nitekim 1980 yılından 
itibaren ihracatı artırmaya yönelik uygulanan reformların katkısıyla AB'ye yapılan 

ihracatın yıldan yıla artış gösterdiği görülmektedir. 1980-1989 yılları arasında AB'ye 

yapılan ihracatı artıran bir diğer unsur, 1981 yılında Yunanistan'ın, 1986 yılında 

İspanya ve Portekiz'in katılımıyla AB pazarının genişlemesidir (Seymen, 2009:203). 
1990-1999 yılları arasma bakıldığında AB'ye yapılan ihracatın ortalama 

yıllık artış hızının toplam ihracat yıllık artış hızından yüksek olduğu görülmektedir. 
1995 yılında 15 üyeye ulaşan AB'nin Finlandiya, Avusturya ve İsveç'i de Birliğe 
katarak genişlemesi hem AB'nin toplam ihracattaki payını hem de AB'ye ihracatın 

yıllık artış hızını belirgin şekilde artırmıştır. Ayrıca bu dönem, Gümrük Birliğinin 
oluşturulduğu 1996 yılını da içermektedir. Söz konusu gelişmenin 1996-1999 yılları 

arasında AB'ye yapılan ihracatın büyüme hızı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
Diğer taraftan Seymen (2009)'e göre Gümrük Birliği'nin ticaret üzerindeki etkilerini 

ayrıştırmak, Gümrük Birliği'nden bir yıl önce AB'nin üye sayısının 12'den 15'e 

yükselmesi, 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz ve ardından alınan önlemlerin 

ihracata etkileri ve 1990'lı yılların ortalarında Avrupa'da görülen talep daralması 

nedeniyle güçleşmektedir. 
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2000-2007 dönemi AB'nin son genişleme süreçlerini barındıran dönemdir. 

2004 ve 2007 yıllarındaki genişlemelerle büyüyen AB pazarına yapılan ihracatın 
ortalama yıllık büyüme hızı, bu dönemde de toplam ihracatın ortalama yıllık büyüme 

hızının üzerinde seyretmiştir. 

Tablo 2.1. Toplam İhracat, AB'ye Yapılan İhracat, AB'ye Yapılan İhracatın 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Payı 

Toplam İhracat AB'ye İhracat AB”ye İhracatın 
(Milyon Dolar) (Milyon Dolar) Payı (90) 

1975 1.401 615 43,9 
1980 2.910 1.242 42,7 
1985 7.958 3.133 39,4 
1990 12.959 6.893 53,2 
1995 21.637 11.078 51,2 
2000 27.715 14.510 52,2 
2005 73.476 38.400 52,3 
2006 85.535 44.016 515 
2007 107.272 60.399 56,3 
2008 132.027 63.390 48,0 
2009 102.143 47.013 46,0 
2010 113.883 52.685 46,3 
2011 134.907 62.347 46,2 
2012 152.462 59.198 38,8 

          
  

Kaynak: TÜİK 

2007 yılında başlayan ve etkileri 2008-2009 yıllarında artan küresel kriz 

nedeniyle AB'ye yapılan ihracat da hız kesmiş, Birliğe yapılan ihracatın yıllık 
büyüme hızı 2008 yılında yüzde 5'e gerilerken 2009 yılında eksi yüzde 25,8 olarak 

gerçekleşmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında ise ihracat yeniden artışa geçerek kriz 

öncesi seviyelerine yaklaşmıştır. Diğer taraftan 2012 yılında AB'ye yapılan ihracat, 

tekrar gerileyerek 59.198 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
AB'ye yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payının 2012 yılında 

keskin şekilde azalmasında, diğer ülkelere yapılan altın ihracatının artması da etkili 
olmuştur. AB-27'ye yapılan altın hariç ihracatın altın hariç toplam ihracat 

içerisindeki payı, 2012 yılında yüzde 42,1 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 

rakamın, AB'nin toplam ihracat içerisindeki payını gösteren yüzde 38,8”den yüksek 

oluşu, son dönemde gerçekleşen altın ihracatının AB'nin payındaki etkisini 
yansıtmaktadır. 
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Tablo 2.1'den de görüldüğü gibi AB'ye yapılan ihracat, 2012 yılı dışında, 
toplam ihracatın yarısına yakındır. Son dönemde krizle birlikte bu pay azalsa da AB 

Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olma özelliğini korumaktadır. 

Grafik 2.1. AB-27?'nin Türkiye ve AB-27 Dışından Yaptığı İthalatın Gelişimi 

(Önceki Yıla Göre Yüzde Değişim) 
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so İİ e a 3.00 200 | N 2.50 
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-30.0 0.00   

—i— AB-27 Dışından İthalat —a— Türkiye'den İthalat —— Türkiye'nin Payı (ikincil Eksen) 
    

  

Kaynak: Eurostat verileri kullanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

AB-27'nin Birlik üyesi ülkeler dışından gerçekleştirdiği ithalatın yıllık 
değişimi ve Türkiye'nin AB-27'nin Birlik dışından gerçekleştirdiği ithalattaki payı 

Grafik 2.1'de yer almaktadır. 2001-2005 yılları arasında Türkiye'nin AB-27'ye 

gerçekleştirdiği ihracatın yıllık artış hızının diğer ülkelerin gerçekleştirdiği ihracatın 
yıllık artış hızından yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Böylelikle, Türkiye'nin AB¬ 

27 pazarındaki payını artırdığı anlaşılmaktadır. Küresel krizle birlikte AB-27'ye 
yapılan ihracatın gerilediği ve 2009 yılında keskin şekilde daraldığı görülmektedir. 
Kriz sonrası dönemde Türkiye ile AB-27 dışındaki ülkelerin AB-27 gerçekleştirdiği 

ihracatın yıllık artış hızı birbirine yakın olurken 2012 yılında Türkiye'nin bir miktar 

pay kaybettiği göze çarpmaktadır. Söz konusu pazar kaybının yapısal olup 
olmadığını anlamak için belirli bir sürenin daha geçmesi gerekmektedir. 

  

22008 yılında AB'ye yapılan ihracatın önceki yıla göre Grafik 2.V'de gerilemesi, Tablo 2.1'de ise 
artış göstermesi, temel olarak Eurostat verilerinin Euro cinsinden, TÜİK verilerinin-dolar-cinsinden 
açıklanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
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Ülkelere göre ihracatın dağılımına bakıldığında, yıllardır Almanya'nın 
Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 

Almanya'nın Türkiye ihracatındaki payı son yıllarda azalmaktadır. Söz konusu 
azalışın nedeni, Almanya'ya gerçekleştirilen ihracatın keskin şekilde daralması değil, 

Türkiye'nin diğer ülkelere gerçekleştirdiği ihracatın artması olarak görülmektedir. 

Türkiye'nin diğer önemli AB üyesi ihracat pazarları ise İngiltere, İtalya, Fransa ve 
İspanya”dır. 

Tablo 2.2. En Çok İhracat Yapılan İlk Beş AB Ülkesine İhracatın Gelişimi” 
(Milyon Dolar) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
Almanya İngiltere İtalya Fransa İspanya 

1975 305 70 82 62 18 
1980 604 105 218 164 28 

1985 1.391 539 502 215 56 
1990 3.064 745 1.106 737 199 
1995 5.036 1.136 1.457 1.033 354 
2000 5.180 2.037 1.789 1.657 714 

2005 9.455 5.917 5.617 3.806 3.011 
2006 9.686 6.814 6.752 4.604 3.720 
2007 11.993 8.627 7.480 5.974 4.580 
2008 12.952 8.159 7.819 6.618 4.047 

2009 9.793 5.938 5.889 6.211 2.818 
2010 11.479 7.236 6.505 6.054 3.536 

2011 13.951 8.151 7.851 6.806 3.918 
2012 13.124 8.694 6.373 6.199 3.717 
  

Kaynak: TÜİK 
*İlk beş AB ülkesi 2012 yılı verilerine göre belirlenmiştir. 

Gümrük Birliği sonrası dönemde Türkiye'nin ihracatında AB'nin payı önemli 

bir değişiklik sergilemezken Türkiye'nin ihracat kompozisyonunda değişim 
gözlenmiştir (Doğan ve Kaya, 2011:2). 

AB-27'ye yapılan toplam ihracatın yüzde 50'den fazlasını oluşturan Tablo 

2.3'teki yedi faslın yıllara göre değişimine bakıldığında, 1990 yılında en yüksek paya 
sahip olan 61 ve 62. fasılların toplam içerisindeki ağırlığının son yıllarda azaldığı 

görülmektedir. Benzer şekilde 8. ve 52. fasılların ağırlıkları da azalmıştır. Diğer 

taraftan, 1990 yılında çok düşük bir paya sahip olan motorlu kara taşıtları, son 

yıllarda AB-27'ye yapılan toplam ihracat içerisinde en yüksek paya sahip fasıl 
olmuştur. AB-27'ye yapılan ihracatta 84. faslın ağırlığı da hızla artmıştır. 
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Tablo 2.3 incelendiğinde, Türkiye'nin AB-27'ye yaptığı ihracatta orta-ileri 
teknoloji” sınıfında yer alan otomotivin payının arttığı, düşük teknoloji sınıfında yer 
alan gıda ürünleri, giyim sektörleri ihracatının payının azaldığı göze çarpmaktadır 
(OECD sınıflamasına göre AB-27'ye yapılan ihracatın teknoloji yapısının gelişimi 

EK-2'de yer almaktadır). Söz konusu gelişmeler, Türkiye'nin AB-27?ye zamanla 

daha yüksek teknolojili ürünler ihraç etmeye başladığını göstermektedir. 

Tablo 2.3. AB-27”ye Yapılan İhracatın Seçilmiş Fasıllara Göre Dağılımı 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(Yüzde Pay) 

Fasıl | Fasıl adı 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 

Yenilen meyveler, kabuklu 
8 yemişler, turunçgiller ve kavun 9:5 4,5 4,2 2,6 3,5 3,4 3,1 32 

kabuğu 

53 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu 68İ 29 17 14 1,5 1,5 17 1,6 
mensucat 

gı | Ööiegiyineğyeliye 16,3 | 18,55 | 13,31 10,71 12,71 1271 11,5) 116 aksesuarları 

gi O | EİMmsiş ipileğiii ve 12,9İ 10,8) 83) 63) 69) 66) 62l 66 
aksesuarları 

84 Eze sikine ve cihazlar, LG 49 12 8,6 3,9 89 9,7 9,8 aletler, parçaları 

85 Elektrikli makine ve cihazlar, 4,6 8,5 94 6,9 7.6 76 7 79 
aksam ve parçaları 

Motorlu kara taşıtları, traktör, 
SE bisiklet, motosiklet ve diğer 10 63) | 212) 195) 193) 18z2( 172 

TOPLAM PAY 52,7) 564) 61,2) 57,7) 60,66| 60,0) 57,5) 57,9 

                  
  

Kaynak: TÜİK 
Hufbauer and Chilas (1974)'a dayanan sınıflamaya göre bakıldığında ise 

Türkiye'nin AB'ye ihracatında emek yoğun malların payının zamanla azaldığı, 

sermaye yoğun malların payının ise zamanla artış gösterdiği göze çarpmaktadır. 
Sermaye yoğun malların AB-27'ye yapılan toplam ihracat içindeki payının 

artmasında motorlu kara taşıtları ihracatındaki artış önemli rol oynamaktadır. 

AB'ye yapılan ihracatta en yüksek pay, emek yoğun mallara aitken bu grubu 
sermaye yoğun mallar izlemektedir. Söz konusu ihracatta en düşük paylar ise taklidi 

kolay ve taklidi zor araştırma yoğun mallar ile hammadde yoğun mallara aittir. Söz 
  

* OECD Science; Technology and Industry Scoreboard sınıflandırması esas alınmıştır. 
31 

  



konusu grupların AB'ye yapılan toplam ihracat içerisindeki payları yüzde 20'nin 

üzerine çıkamamıştır. 

Grafik 2.2. Teknoloji Yapılarına Göre Sınıflandırılmış AB-27'ye Yapılan 
İhracat 

(Yüzde Pay) 
  

  

  

    

    

      
  

—a—Ham madde yoğun mallar —â— Emek yoğun mallar 

—<—Sermaye yoğun mallar e Taklidi kolay araştırma yoğun mallar 

—&-Taklidizor araştırma yoğun mallar 
    

  

Kaynak: Eurostat verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Yıllar itibarıyla Grafik 2.2 incelendiğinde, 2008 yılına kadar Türkiye'nin AB¬ 
27'ye ihracatında emek yoğun ve sermaye yoğun malların paylarında zıt yönlü bir 

gelişim olduğu göze çarpmaktadır. Bu dönemde, emek yoğun malların AB-27'ye 

yapılan toplam ihracattaki payı gerilerken sermaye yoğun malların payı artış 
göstermiş ve bu iki grup malın toplam içindeki payları birbirine yakınsamıştır. 

Sermaye yoğun malların payı, 2009 yılında bir miktar gerilemiş, sonra yatay 

seyretmiştir. 2009 yılında sermaye yoğun malların payındaki azalmada özellikle 
demir-çelik ve motorlu kara taşıtları sektörlerindeki ihracat kayıpları etkili olmuştur. 

Hammadde yoğun malların, taklidi kolay ve taklidi zor araştırma yoğun malların 

paylarının ise yıllar itibarıyla çok değişmediği, yatay bir seyir izlediği görülmektedir. 
Son on yılda AB-27?ye yapılan imalat sanayii ihracatına daha detaylı bakacak 

olursak, geleneksel sektörler olarak kabul edilen tekstil ve giyim sektörleri 

ihracatının AB-27'ye yapılan toplam ihracat içindeki payının zamanla azaldığı, 
ancak yine de önemini korumaya devam ettiği görülmektedir. Motorlu kara 

taşıtlarının son dönemde AB-27'ye yapılan ihracat içinde kazandığı pay, fasıllarda 

olduğu gibi Tablo 2.4'teki sınıflamada da göze çarpmaktadır. Türkiye'nin AB-27'ye 
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İhracatı 

2002 2005 2011 2012 
Milyon © | Milyon e Milyon “ | Milyon 
Dolar Pay | Dolar Pay Dolar Pay | Dolar oPay 

Toplam İhracat 20.415 100/ 41.365 100 62.347 100 | 59.198 100 
Gıda ürünleri 1.202 5,9 2.960 72 3.468 5,6 3.395 5,7 
İçecekler 7 O, 29 0,l 43 0,l 44 0,I 
Tütün ürünleri 38 02 43 O,l 48 0,1 29 0,0 
Tekstil ürünleri 2.209 10,8 3.616 8,7 5.023 8,1 4.601 7,8 
Giyim eşyaları 5.939 29,1 9.178 222) 11.270 18,1) 10.958 18,5 
Deri ve ilgili ürünler 101 0,5 197 0,5 342 0,5 333 0,6 
Ağaç, ağaç ürünleri 31 0,2 46 O,l 51 O, 48 O,l 
Kağıt ve kağıt ürünleri 12 0,5 187 0,5 381 0,6 384 0,6 
Kayıtlı medyanın basılması 1 0,0 3 0,0 6 0,0 6 0,0 ve çoğaltılması 

SLİM ye gi 28 14 576 o OLAİ 15508 24İ 2045 3,5 edilmiş petrol ürünleri 

Kömgeteiler ve. kbayaezi 597 29 935 23) 1084 321) 2110 3.6 ürünler 

Temel eczacılık ürünleri 84 0,4 162 0,4 196 0,3 174 0,3 
Kauçuk ve plastik ürünleri 599 2,9 1.287 31 3.094 5,0 2.846 4,8 
Ml çy m5 36| 1098 27) 1267 20) 1173 20 
mineral ürünler 

Ana metal sanayii 875 43 2251 5,4 4.670 755 3.816 6,4 

MAKİNE VE teghizei Briç, 510 25) 14 34) 2905 47) 2601 44 fabrikasyon metal ürünleri 

Bilgisayarlar, elektronik ve | G4ız Go) 2979 72) 1950 31) 226 38 optik ürünler 
Elektrikli teçhizat 1.051 5,1 2.018 4,9 4.275 69) 4.379 7,4 
B.y.s. makine ve teçhizat 439 2:2 1.234 3,0 2.470 4,0 2913 3,7 

Motorlu kara taşıtı, treyler | 2499 132) 7762 188) 13042 2091 11.796 1959 (römork) ve yarı treyler 
Diğer ulaşım araçları 252 1,2 987 2,4 792 1,3 546 0,9 
Mobilya 122 0,6 299 0,7 445 0,7 419 0,7 
Diğer İmalatlar 169 0,8 491 L2 598 1,0 671 LI 
  

Kaynak: TÜİK 
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Tablo 2.5. Toplam İthalat, AB'den Yapılan İthalat, AB'den Yapılan İthalatın 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Payı 

Toplam İthalat AB'den İthalat AB”den İthalatın Payı 
(Milyon Dolar) (Milyon Dolar) (o) 

1975 4.739 2.338 49,3 
1980 7.909 2.203 21,9 
1985 11.343 3.547 31,3 
1990 22.302 9.328 41,8 
1995 35.709 16.861 47,2 
2000 54.503 26.610 48,8 
2005 116.774 49.220 42,1 
2006 139.576 55.055 39,4 
2007 170.063 68.395 40,2 
2008 201.964 74.408 36,8 
2009 140.928 56.509 40,1 
2010 185.544 72.180 38,9 
2011 240.842 91.128 37,8 
2012 236.545 87.448 37,0 

          
  

Kaynak: TÜİK 

Türkiye'nin ithalatı içinde AB'nin payı, 1990-2000 döneminde hızla artmış 
ancak daha sonra gerileyerek yüzde 40 düzeylerinde seyretmiştir. Gümrük Birliği, 

Türkiye'nin ihracatından ziyade ithalatında ani bir sıçrama yaratmış, 1996 yılında 

AB'den yapılan ithalat önceki yıla göre yüzde 37,2 oranında artmış ve ithalatta 
AB'nin payı yüzde 47,2'den yüzde 53'e yükselmiştir. Gümrük Birliği sonrasında 

AB'den yapılan ithalatın, AB'ye yapılan ihracattan hızlı armasının temel nedeni, 
Türkiye'nin tek taraflı olarak bazı istisnalar dışında sanayi ürünlerinde AB pazarına 

gümrüksüz giriş hakkını 1971 yılından itibaren elde etmesi, AB'nin ise söz konusu 

hakkı 1996 yılında kazanmasıdır (Gökalp ve Yıldırım, 2004:267-268). 
Toplam ithalatta olduğu gibi AB'den yapılan ithalatta da kriz dönemlerinin 

etkisi hissedilmiş, 1994, 1998, 1999, 2001, 2009 ve 2012 yıllarında AB'den yapılan 

ithalat önceki yıla göre gerilemiştir. Diğer yıllarda güçlü büyümeye bağlı olarak 

ithalat artış sergilemiştir. 
AB-27'den yapılan ithalatın sektörel dağılımına bakıldığında en büyük payın 

motorlu kara taşıtlarına ait olduğu görülmektedir. Kimyasallar ve kimyasal ürünler 

ikinci önemli ithalatçı sektördür. Son on yılda ithalat içindeki payı bir miktar azalsa 
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2002 2005 2011 2012 

Milyon © | Milyon “o | Milyon “ | Milyon 
Dolar Pay | Dolar Pay | Dolar Pay | Dolar oPay 

Toplam İthalat 25.689 o 100| 52.696 100 91.128 100/ 87.448 100 
Gıda ürünleri 62 2,5 940 1,8 2.020 2.0 1.837 21 
İçecekler 8 0,0 21 0,0 163 0,2 41 0,2 
Tütün ürünleri 28 O, 102 0,2 140 0,2 172 0,2 
Tekstil ürünleri 1.065 4, 1354 2,6 1.358 1,5 1.250 1,4 
Giyim eşyaları 165 0,6 260 0,5 430 0,5 410 0,5 
Deri ve ilgili ürünler 266 1,0 277 0,5 341 0,4 344 0,4 
Ağaç, ağaç ürünleri 93 04 333 0,6 600 0,7 712 0,8 
Kağıt ve kağıt ürünleri 65 2,7 1320 2,5 2.181 2,4 2.116 2,4 
Kayıtlı medyanın basılması 18 Ol 24 00 30 0,0 30 0,0 
ve çoğaltılması 

ES EMAN yereli 20 1) 97 18) 5874 64İ 743 85 edilmiş petrol ürünleri 
Bümpüseller ve Kinaye 4515 176İ 8.725 16,6) 12.040 142) 12552 144 
ürünler 

Temel eczacılık ürünleri 1.160 4,55/ 2.258 43 3.146 39 2.802 32 
Kauçuk ve plastik ürünleri 843 3,3 1451 2,8 2.682 2,9 2.642 3,0 
DE melek olim, 310 12) 585 1 856 oO09|) 813 09 
mineral ürünler 

Ana metal sanayii 1762 69)| 4351 8,3 7.066 7,8 7.374 8,4 

LAL rçag izl 1087 42) 17 32) 2395 26) 234 27 fabrikasyon metal ürünleri 
Bilgisayarlar, elektronik ve | yu o6|) 3.893 74) 4293 47) 3562 4 
optik ürünler 
Elektrikli teçhizat 1.281 5,0/ 2.151 4, 5.171 5,7) 4.444 5,1 
B.y.s. makine ve teçhizat 4.189 16,3 7.678 14,6 12.657 13,9| 11.832 13,5 

EE ie Ye el 2.650 10,3İ 10401 19,71 16.583 18,2) 14.222 16,3 (römork) ve yarı treyler 
Diğer ulaşım araçları 449 1,7 709 1,3 1.791 2,0 1.805 2,1 
Mobilya 97 04 227 04 399 0,4 344 0,4 
Diğer İmalatlar 426 1,7 856 1,6 1.199 3 1.188 1,4   

Kaynak: TÜİK 

görülmektedir. 
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yılların başında gösterdiği artışta AB-27'den yapılan motorlu kara taşıtları ithalatının 
hızla yükselmesi önemli rol oynamıştır. 

Grafik 2.3. Teknoloji Yapılarına Göre Sınıflandırılmış AB 27'den Yapılan 
İthalat 

(Yüzde Pay) 
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—— Hammadde yoğun mallar —ir-Emek yoğun mallar 

—<— Sermaye yoğun mallar —ieTaklidi kolay araştırma yoğun mallar 

—8—Taklidi zor araştırma yoğun mallar 

    
  

Kaynak: Eurostat verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Ülke olarak bakıldığında Almanya, İtalya ve Fransa Türkiye'nin AB'den en 
fazla ithalat yaptığı ülkelerdir. 

Tablo 2.7. En Çok İthalat Yapılan İlk Beş AB Ülkesinden İthalatın Gelişimi* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
(Milyon Dolar) 

Almanya İtalya Fransa İspanya İngiltere 
1975 1.058 358 219 31 344 
1980 837 300 377 86 317 
1985 1.369 658 514 322 468 
1990 3.497 1.727 1.340 345 1.014 
1995 5.548 3.193 1.996 591 1.830 
2000 7.198 4.333 3.532 1.678 2.748 
2005 13.634 7.566 5.888 3.555 4.696 
2006 14.768 8.650 7.240 3.833 5.138 
2007 17.540 9.751 7.850 4.343 5.477 
2008 18.687 10.682 9.022 4.548 5.259 
2009 14.097 7.595 7.092 3.711 3473 
2010 17.549 10.140 8.177 4.840 4.681 
2011 22.986 13.450 9.230 6.196 5.840 

2012 21.401 13.344 8.590 6.024 5.629 

      
  

Kaynak: TÜİK 
*İlk beş AB ülkesi 2012 yılı verilerine göre belirlenmiştir. 
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İthalat yapılan ilk beş AB ülkesinde sıralamanın yıldan yıla çok fazla 
değişmediği, en yoğun ihracat yapılan AB ülkelerinden yoğun olarak da ithalat 

yapıldığı göze çarpmaktadır. 
AB ile ihracat ve ithalatın gelişimine bakıldığında Türkiye ile AB arasında 

yoğun bir dış ticaret ilişkisi bulunduğu görülmektedir. AB ile yapılan ticarete ihracat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
Toplam Dış 5 : 

AB ile Dış AB ile Ticarette | İhracatın İthalatı 
Ticaret 

Ticaret Hacmi Dış Ticaret Açığı | Karşılama Oranı 
(Milyon Dolar) iyi (Milyon Dolar) (o) 

AB'nin Payı 

1975 2.953 48,1 -1.723 26,3 
1980 3.445 31,8 -961 56,4 
1985 6.680 34,6 -4413 88,4 
1990 16.221 46,0 -2.435 73,9 
1995 27.939 48,7 -5.783 65,7 
2000 41121 50,0 -12.100 54,5 
2005 87.620 46,1 -10.820 78,0 
2006 99.071 44,0 -11.038 80,0 
2007 128.793 46,4 -7.996 88,3 
2008 137.798 41,3 -11.017 85,2 
2009 103.522 42.6 -9.496 83,2 
2010 124.865 41,7 -19,494 73,0 
2011 153.476 40,8 -28.781 68,4 
2012 146.645 37,7 -28.250 67,7 | 

  
  

Kaynak: TÜİK 

Tablodan görüldüğü gibi Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret hacmi, küresel 

krizden olumsuz etkilenmiş, 2009 yılında dış ticaret hacmi önceki yıla göre 
gerilemiştir. Diğer taraftan, söz konusu yılda toplam dış ticaret hacminde AB'nin 

payı önceki yıla göre 1,3 puan artış göstermiştir. Bu veriler, 2009 yılında AB 

dışındaki ülkelerle yapılan ticaretin AB ile yapılan ticaretten daha fazla daraldığını 
göstermektedir. 

Toparlanmayla birlikte, 2011 yılında dış ticaret hacmi kriz öncesi seviyeleri 
aşmıştır. Ancak 2012 yılında AB ile yapılan dış ticaretin hacmi gerilemiş, 

Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminden AB'nin aldığı pay da gerileyerek yüzde 
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37,7 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu durumda hem ihracatta hem de ithalatta 

AB'nin payının azalması etkili olmuştur. 

Türkiye, AB'ye karşı sürekli dış ticaret açığı vermekte, ancak açığın miktarı 
yıldan yıla dalgalı bir seyir izlemektedir. Benzer şekilde ihracatın ithalatı karşılama 

oranı da yıllar arasında farklılık göstermektedir. Özellikle Türkiye'nin kriz yaşadığı 
1994 ve 2001 yıllarında yurtiçi talebin kesilmesiyle birlikte AB'den yapılan ithalat 

keskin bir şekilde daralmış ve bu nedenle ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
8O'lerin üzerinde gerçekleşmiştir. Küresel krizin yoğun olarak hissedildiği 2009 

yılında ise Türkiye'nin AB'ye yaptığı ihracat, AB'den yapılan ithalata göre daha 

fazla daralmıştır. Bu gelişme sonucunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı önceki yıla 
göre gerilemiştir. 

2010-2012 döneminde Türkiye'de yurtiçi talebin canlanması, buna karşılık 

AB'nin zayıf ekonomik performansını devam ettirmesi AB'ye karşı verilen dış 
ticaret açığını ciddi şekilde artırmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı da gerilemeye 

başlamıştır. Diğer taraftan, ihracatın ithalatı karşılama oranının, AB ile ticarette 

toplam ticarete göre 2005 yılı sonrasında hep daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 
Bu gelişme, özellikle toplam ithalatta enerji ithalatının önemli yer tutmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Tablo 2.9 incelendiğinde, son dönemde AB-27'ye yapılan ihracatta payı hızla 
artan ve en yüksek ihracat yapılan sektör haline gelen motorlu kara taşıtları 

sektöründe 2002 yılında dış ticaret fazlası verildiği, diğer yıllarda açık verildiği göze 

çarpmaktadır. AB'yle yapılan ticarette en fazla açık verilen sektörler, ithalatta önemli 
paya sahip olan, başka yerde sınıflandırılmamış makine-teçhizat ve kimyasallar ve 

kimyasal ürünler sektörleridir. Geleneksel sektörler sayılan tekstil ve giyim 

sektörlerinde ise yüksek dış ticaret fazlası verildiği görülmektedir. 
Tablo 2.9'dan tütün ürünlerinde 2002 yılında dış ticaret fazlası veriliyorken 

son dönemde açık verilmeye başlandığı görülmektedir. Diğer taraftan kauçuk ve 

plastik ürünlerinde ve makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünlerinde ise 

geçmişte açık veriyorken son yıllarda fazla verildiği göze çarpmaktadır. 
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Tablo 2.9. ISIC Rev.4 Sınıflamasına Göre İmalat Sanayiinde Türkiye-AB-27 Dış 
Ticaret Dengesi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
2002 2005 2011 2012 

Toplam Dış Ticaret Dengesi -5.274 -11.331 -28.781 -28.250 
Gıda ürünleri 569 2.020 1.447 1.559 
İçecekler 9 8 -119 -97 
Tütün ürünleri 9 -58 -93 -143 

Tekstil ürünleri 1.144 2.262 3.665 3.352 
Giyim eşyaları 5.774 8.918 10.840 10.548 
Deri ve ilgili ürünler -165 -80 1 -11 
Ağaç, ağaç ürünleri -62 -288 -549 -664 
Kağıt ve kağıt ürünleri -583 -1.133 -1.800 -1.732 
Kayıtlı medyanın basılması ve 17 21 24 24 
çoğaltılması 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 7 361 4366 5388 ürünleri 

Kimyasallar ve kimyasal ürünler -3.917 -7.790 -10.956 -10.442 
Temel eczacılık ürünleri -1.076 -2.096 -2.950 -2.628 
Kauçuk ve plastik ürünleri -244 -164 412 204 
Diğer metalik olmayan mineral ürünler 415 513 411 359 
Ana metal sanayii -887 -2.101 -2.397 -3.558 
Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon 577 301 510 237 metal ürünleri 

Bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler -1.054 -914 -2.343 -1.326 
Elektrikli teçhizat -230 -133 -896 -65 
B.y.s. makine ve teçhizat -3.749 -6.445 -10.187 -9.619 
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve 4) 2.640 3541 2427 
yarı treyler 
Diğer ulaşım araçları -198 278 -999 -1.259 
Mobilya 25 72 46 75 
Diğer İmalatlar -257 -365 -601 -518   

Kaynak: TÜİK 

Özetle, AB Türkiye için önemli bir ticaret ortağıdır. Son dönemde 
Türkiye'nin dış ticaretinde AB'nin payı azalsa da AB, Türkiye için önemini 

korumaya devam etmektedir. AB'ye yapılan ihracatta emek yoğun malların payının 

azalması ve sermaye yoğun malların payının artması olumlu bir gelişmedir. 

2.2. Rekabet Gücü 

Küreselleşen dünyada bir ülkede meydana gelen değişiklik diğer ülkeyi de 

etkiler duruma gelmiştir. Küreselleşme ayrıca, daha rekabetçi bir ortamın oluşmasını 

sağlamış; firmalar ve ülkelerin uluslararası rekabette kendilerine yer bulmak için 
daha fazla çaba göstermelerini gerekli kılmıştır. 

Küreselleşme, hem yurtiçinde hem de uluslararası düzeyde rekabet gücünü 

daha da önemli hale getirmiştir. Firmaların-ve endüstrilerin rekabet güçlerini arttırma 
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amaçlı uyguladıkları strateji ve politikalar mikro ölçekte firmaların piyasa payını, 

makro ölçekte ise endüstrilerin uluslararası piyasalardaki başarılarını etkilemektedir 
(Çoban ve Çoban, 2004:163). 

Uluslararası rekabet gücünün tek bir tanımı, ölçüm tekniği ya da belirleyicisi 

bulunmamaktadır. Ülke düzeyinde uluslararası rekabet gücü tanımı ile firma ve 
endüstri düzeyinde uluslararası rekabet gücü tanımı farklılık göstermekle birlikte 

her iki düzey için yapılan tanımlarda da tam bir mutabakata varılamamıştır. 

AB'ye göre uluslararası rekabet gücü, ekonominin bireylerine sürdürülebilir, 
yüksek ve gittikçe artan bir yaşam standardı ile yüksek bir istihdam seviyesi sağlama 

kabiliyetidir (Commission of the European Communities, 2002). AB'nin başka bir 
tanımlamasında ise uluslararası rekabet gücü verimlik artışı ile ilişkilendirilmektedir. 
Rekabetçi bir ekonomi, yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışı sergileyen ve 

böylelikle yaşam standardını arttıran bir ekonomi olarak tanımlanmaktadır 

(Commission of the European Communities, 2003:5). 
AB ile benzer şekilde Porter de ulusal ölçekte rekabet gücünün en anlamlı 

tanımının ulusal verimlilik olacağını ifade etmiştir (Reinert, 1994:2). 

OECD'nin “Teknoloji ve Ekonomi? Programına göre ise rekabet gücü, serbest 

piyasa koşulları altında, bir ülkenin reel milli gelirini artırırken aynı zamanda 
yabancı rekabete dayanabilecek mal ve hizmet üretebilme yeteneğidir (Reinert, 

1994:3). 

OECD'nin başka bir tanımlamasına göre uluslararası rekabet gücü; 

firmaların, endüstrinin, bölgenin, ülkenin ya da ekonomik birliklerin, uluslararası 

rekabete maruz kalırken, sürdürülebilir bir biçimde, nispi olarak daha yüksek faktör 

geliri ve istihdam seviyesi yaratabilme yetkinliğidir (OECD, 2011:11). 
Kibritçioğlu (1996:4)'na göre yerli bir firmanın ulusal veya uluslararası bir 

piyasada rekabet gücüne sahip olması, ilgili firmanın yerli veya yabancı rakiplerine 

karşı ürün fiyatı ve/veya ürün kalitesi, zamanında teslim ve satış sonrası hizmet gibi 
fiyat dışı unsurlar açısından şu anda ve gelecekte onlara eşit veya onlardan daha 

üstün olmasıdır. 

Vergil ve Yıldırım (2006:4) literatürdeki rekabet gücü yaklaşımlarını üç 

başlıkta toparlamıştır. Bunlar, (i) makroekonomik yaklaşım, (ii) mikroekonomik 
yaklaşım ve (ili) Uluslararası ticaret yaklaşımıdır. 
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Ülke ekonomilerini bir bütün olarak ele alan ve bazı unsurlara göre 

derecelendirme yapan yaklaşım, makroekonomik yaklaşımdır. Söz konusu unsurlara 

örnek olarak, ülkenin dışa açıklığı, kamu bütçesi, finansal piyasaların gelişmişliği, 

teknoloji kalitesi, işgücü piyasasının esnekliği, adli kurumların kalitesi 

sayılabilmektedir. Dünya Ekonomik Forum'u tarafından oluşturulan rekabet endeksi 

makroekonomik yaklaşıma örnektir. 
Mikroekonomik yaklaşımda ise sektörler ve alt dalları ele alınmakta ve 

rekabet gücü göstergeleri olarak göreli fiyatlar, verimlilik, fiyat-maliyet marjları ve 

piyasa payları gibi unsurlar kullanılmaktadır. 
Ticaret yaklaşımında ise temel dayanağın klasik dış ticaret teorileri olduğu, 

dış ticaret performansının konu edildiği dile getirilmektedir. Bu yaklaşımın 

öncülüğünü Balassa (1965), geliştirdiği Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler 
(AKÜ) endeksiyle yapmaktadır. 

Rekabet gücü genel olarak piyasa payı ya da fiyat/maliyet avantajıyla 

ölçülmektedir. Piyasa payını temel alarak yapılan ölçümlerde en çok kullanılan 
yöntem ise AKÜ endeksidir. 

İktisat literatüründe uluslararası rekabet gücüne ilişkin temel argümanlar 

Smith ve Ricardo tarafından oluşturulmuştur. Smith oluşturduğu mutlak üstünlük 
teorisiyle ülkelerin üretemedikleri ya da diğer ülkelere kıyasla daha pahalıya 

ürettikleri ürünleri ithal ettiklerinde elde edecekleri avantajları ortaya koymuştur. 

Ricardo ise karşılaştırmalı üstünlük teorisiyle diğer ülkelere göre bütün sektörlerde 

mutlak üstünlüğe sahip bir ülkenin sadece karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 

ürünlerde uzmanlaşması gerektiğini dile getirmiştir. Ricardo rekabet üstünlüğünü 

ülkeler arasındaki emek verimliliğindeki farklılıklara dayandırmakta ve emek 

verimliliğindeki farklılığın kaynağının da ülkeler arasındaki teknoloji farklılığı 
olduğunu belirtmektedir. 

Ricardo'dan sonra karşılaştırmalı üstünlüğü irdeleyen bir diğer teori 
Heckscher-Ohlin faktör donatımı teorisidir. Bu teoride Ricardo'dan farklı olarak 

ülkelerin teknolojilerinin aynı olduğu kabul edilirken bir ülkenin rekabetçi 

üstünlüğünün göreli faktör kıtlığına bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Her iki teoride 
de rekabet üstünlüğü, göreli fiyatların belirlenmesine bağlanmaktadır (Krugman and 

Obstfeld, 2009). 
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Balassa (1965) ülkelerin rekabetçi üstünlüğü belirlenirken tüm belirleyici 
değişkenlerin ele alınmasının gerekli olmadığını, gözlemlenemeyen ticaret öncesi 

göreli fiyatlar yerine “açıklanmış” ticaret verileri kullanılarak rekabet gücünün 

anlaşılabileceğini ileri sürmüştür (Utkulu ve Seymen, 2004:8). Balassa'nın ortaya 
koyduğu yaklaşım Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (Revealed Comparative 

Advantage) olarak isimlendirilmiştir. 

Uluslararası rekabet gücünün ölçümünde yoğun olarak kullanılmasına karşın, 
rekabet gücü ile karşılaştırmalı üstünlüklerin aynı anlama geldiğine dair bir kabulün 

yanıltıcı olabileceği de sıklıkla vurgulanmaktadır. Uluslararası rekabet gücünün tek 

bir göstergeye indirgenmeyecek kadar karmaşık bir kavram olduğuna dikkat 
çekilmektedir (Kibritçioğlu, 2006:14). Bununla beraber, AKÜ endeksi bir ülkenin 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörleri belirlemek için yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. 
AKÜ endeksinin literatürde pek çok farklı biçimi kullanılmaktadır. Balassa 

(1965) tarafından önerilen AKÜ endeksi ise şu şekildedir: 

RCA > G/Ç) 21) 
Xij, i ülkesinin j malındaki ihracatını, X;,, i ülkesinin toplam ihracatını, X,yj, ) 

malı toplam dünya ihracatını, Xy;, toplam dünya ihracatını temsil etmektedir. 

Bu formülde, bir malın ülkenin toplam ihracatı içindeki payı, o malın dünya 

ihracatının dünya toplam ihracatı içindeki payı ile karşılaştırılmaktadır. Elde edilen 
sonuç İ'den büyükse i ülkesinin j malında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 

yorumu yapılmaktadır (Vergil ve Yıldırım, 2006:5). 

Yaygın olarak kullanılan bu yöntem, sadece ihracatı içerdiği ve ithalat 
bilgisini hesaba katmadığı için Vollrath (1991) tarafından eleştirilmiş ve 

hesaplamada net ticaret etkisini kullanmanın daha doğru olacağı dile getirilmiştir. 

İthalat bilgisini kullanmamak özellikle ithalat miktarının büyük olduğu mallarda / 
sektörlerde eksik yargıya götürebilmektedir (Bedir, 2009:81). Bu nedenle AKÜ 
endeksinin alternatif kullanımları mevcuttur. Bunlardan en yaygın olarak 

kullanılanlardan birisi aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir: 
Xğ/Xi Mij/Mit RCA —|l 7 Mwj/Mwt 2.2) 
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Formülde 2.1 no.lu formüle ek olarak M;;, i ülkesinin j malındaki ithalatını, jp 

Miş, i ülkesinin toplam ithalatını, M,,;, j malı toplam dünya ithalatını, My;, toplam 
dünya ithalatını temsil etmektedir. 

2.2.1. Türkiye'nin Uluslararası Rekabet Gücünü Hesaplayan Çalışınalar 

Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ölçen pek çok çalışma yapılmıştır. 

Akgüngör ve ark. (2002) sektör düzeyinde uluslararası rekabet gücünü ölçen 

bir çalışmadır. Sebze ve meyve işleme endüstrisinde Türkiye'nin AB piyasasındaki 
rekabetçiliğini inceleyen çalışma, Türkiye'nin rakiplerinin Yunanistan, İspanya ve 

Portekiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, Türkiye'nin işlenmiş üzüm ihracatında 

İspanya ve Portekiz'e göre, turunçgiller ihracatında ise Yunanistan ve Portekiz'e 
göre daha yüksek rekabet gücüne sahip olduğu saptanmıştır. 

Türkiye'nin tekstil ve giyim sektörlerinde AB ve ABD piyasalarında Çin'e 

kıyasla rekabetçiliğini ölçmeyi amaçlayan Altay ve Gacaner (2003) de AKÜ endeksi 
kullanarak çeşitli sonuçlara ulaşmıştır. Çalışmada Türkiye'nin tekstil ve giyim 

sektörlerinde hem AB piyasasında hem de ABD piyasasında Çin'e karşı rekabet 

avantajına sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Diğer taraftan Türkiye'nin rekabet 
avantajının ABD piyasasında, AB piyasasına kıyasla, daha yüksek olduğu 

vurgulanmıştır. 

Yılmaz (2003), Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Polonya ve AB-I15 ile karşılaştırırken dört 

değişik ölçüm yöntemi kullanmıştır. Türkiye'nin ihracat yapısı ile Romanya, Polonya 

ve bir miktar da Bulgaristan'ın ihracat yapısı arasında benzerlik olduğu, Türkiye'nin 
hammadde ve emek yoğun mallarda karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne sahipken 

taklidi zor araştırma yoğun mallar ile taklidi kolay araştırma yoğun mallarda 

karşılaştırmalı dezavantaja sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu 6 ülkeden 
sadece Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin sermaye yoğun mallarda rekabet gücüne 

sahip olduğu ve sadece Macaristan'ın taklidi kolay araştırma yoğun mallarda 

karşılaştırmalı rekabet avantajı taşıdığı sonucu elde edilmiştir. 
Ferman ve ark. (2004) ise hem Balassa endeksi hem de ihracat benzerlik 

endeksi kullanarak Türkiye ihracatının AB piyasasındaki rekabetçiliğini ölçmüştür. 

Elde edilen sonuçlar Türkiye'nin AB pazarlarındaki en yakın rakiplerinin Çin ve 
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Hindistan olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye, pek çok ülkeye 
göre hammaddeye dayalı, emek ya da sermaye yoğun ürünlerde rekabet gücüne 

sahiptir. Kolay taklit edilebilen araştırma yoğun ürünlerde ise Türkiye'nin, Hong 

Kong, Tayland ve Tayvan dışındaki tüm rakiplerine göre rekabet gücünün düşük 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye'nin rakip ülkeler karşısında AB pazarında 

rekabet gücünün en düşük olduğu grup ise taklidi zor araştırma yoğun ürünler olarak 

tespit edilmiştir. Söz konusu ürün grubunda Türkiye”nin sadece Hindistan, G. Afrika, 
Rusya ve S. Arabistan karşısında incelenen dönemde her zaman yüksek rekabet 

gücüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Utkulu ve Seymen (2004), 1990-2003 döneminde Türkiye'nin küresel ve ikili 
ticarette AB-15 karşısındaki rekabet gücünü ölçmek amacıyla AKÜ endeksinin 

çeşitli biçimlerini kullanmıştır. 63 ürün grubunun 7'si, kullanılan 7 farklı AKÜ 
endeksi biçiminin hepsinde Türkiye'nin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne sahip 
olduğu ürün grupları olarak bulunmuştur. Bunlar meyve ve sebzeler, şeker ve şeker 

ürünleri, tütün, yağlı tohumlar, kauçuktan eşya, tekstil iplik ve kumaş ile giyim 

eşyası ve aksesuarları olarak sıralanmıştır. 28 ürün grubunda ise karşılaştırmalı 
dezavantaja sahip olunduğu ve 1994, 1999 ve 2001 krizlerinin Türkiye'nin 

karşılaştırmalı üstünlüğünde etkili oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca 

Gümrük Birliğinin Türkiye'nin rekabet gücüne etkisi de konu edilmiştir. Gümrük 
Birliği sonrasında Türkiye'nin AB piyasasında AB-15 karşısında rekabet gücünün 

azaldığı sektörler arasında tekstil ve giyim gibi geleneksel ihracat sektörlerinin de 

bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Geçmişte rekabet dezavantajına sahip olunmasına 
rağmen son dönemde rekabet avantajı yakalanan sektörler arasında ise metal imalatı, 

diğer ulaştırma araçları ve mobilya sayılmıştır. 

Benzer şekilde Türkiye'nin rekabet gücünü AKÜ endeksi kullanarak ölçen 
bir diğer çalışma Erlat ve Erlat (2005)'tır. Çalışmada 1990-2000 dönemi için 

Türkiye'nin rekabet gücü ölçülmüş ve AB-15 ile kıyaslama yapılmıştır. Sektör 

ayrımı yapılırken iki ayrı yöntem kullanılmıştır. Bunlardan ilki geleneksel sektörler 
ve gelenek dışı sektörler ayrımı, diğeri malların üretiminde kullanılan faktör 

yoğunluğuna göre hammadde yoğun ürünler, emek yoğun ürünler, sermaye yoğun 

ürünler, taklidi kolay araştırma yoğun ürünler ile taklidi zor araştırma yoğun ürünler 
ayrımıdır. Sektörlerin teknolojik sınıflamalara göre dağılımlarına bakıldığında 
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Türkiye ile Belçika, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan ve İspanya arasında 
benzerlik olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan, yüksek AKÜ değerleri alan sektörlerin 
ihracat içindeki payları dikkate alındığında sadece Belçika ile benzerlik görülmüştür. 

Geleneksellik ayrımına göre bakıldığında ise geleneksel sektörlerin baskın olduğu, 

ancak söz konusu sektörlerin payının zamanla azaldığı, geleneksel olmayan 
sektörlerin payının arttığı saptanmıştır. Ayrıca geleneksel olmayan sektörlerin 

rekabet gücünün de zamanla arttığı tespit edilmiştir. AB-I5 ile kıyaslandığında 

yüksek AKÜ değeri alan sektörlerin teknoloji sınıflamasına göre dağılımlarına 
bakıldığında en çok sektörün hammadde yoğun ve emek yoğun ürünler grubunda 

olduğu, taklidi zor ve taklidi kolay araştırma yoğun ürünler grubunda yüksek AKÜ 
değeri alan sektör sayısının az olduğu tespit edilmiştir. 

Pöschl (2005), 1995 ve 2003 yıllarında AB-I5 ile Türkiye'nin imalat 

sanayiindeki rekabet gücünü AKÜ hesaplayarak kıyaslamış ve her iki yılda da 
Türkiye'nin tekstil ve giyim sektörlerinde yüksek rekabet avantajına sahip olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Türkiye'nin ayrıca metalik olmayan mineral ürünlerde de 

rekabet gücü her iki yıl için birden büyük hesaplanmıştır. Diğer taraftan, 1995 

yılında Türkiye'nin en zayıf olduğu ihracat sektörleri ise kağıt ve kağıt ürünleri, kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri, kimyasal madde ve ürünler, başka yerde 

sınıflandırılmamış makine ve teçhizat ile diğer ulaşım araçları olarak tespit 

edilmiştir. 2003 yılında bu sektörlerin çoğu zayıflığını korurken yalnızca diğer 
ulaşım araçlarındaki rekabet dezavantajı ortadan kalkmıştır. 

Şimşek ve ark. (2010), 1993-2008 döneminde Türkiye'nin AB 

piyasalarındaki rekabet gücünü ölçmek amacıyla AKÜ'nün de aralarında bulunduğu 
dört farklı endeks kullanmıştır. Sektörlerin teknoloji yapılarına göre yapılan 

sınıflamada Türkiye'nin hammadde ve emek yoğun sektörlerde karşılaştırmalı 

rekabet gücüne sahip olduğu, sermaye yoğun mallarda ise orijinal Balassa endeksi ile 
diğer AKÜ endekslerinin farklı sonuçlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye'nin 

sermaye mallarında göreli ihracat avantajına sahip olduğu, ancak ithalatın da dahıl 

edildiği endekslerde açıklanmış karşılaştırmalı dezavantaja sahip ülke olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan hesaplamalarda genel olarak Türkiye'nin hem kolay 

hem de zor taklit edilebilen araştırma yoğun mallarda dezavantajlı ülke olduğu 

görülmüştür. 
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Genel olarak, Türkiye'nin rekabet gücünü ölçen ve sektörleri teknolojik 

yapılarına göre sınıflayan çalışmalarda, Türkiye'nin rekabet gücünün aramalı ve 

emek yoğun sektörlerde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 1996-1999 dönemini 

kapsayan Yılmaz (2003) da, daha yeni bir çalışma olan ve 1993-2008 dönemi 
kapsayan Şimşek ve ark. (2010) da benzer sonuçlara ulaşarak Türkiye'nin ara malı 

ve emek yoğun sektörlerde rekabet avantajına sahip olduğunu belirtmiştir. Benzer 

sonuçlar Erlat ve Erlat (2005) ile Ferman ve ark. (2004)'ında da görülmüştür. Diğer 
taraftan yine söz konusu çalışmalarda, Türkiye'nin taklidi kolay ve taklidi zor 

araştırma yoğun mallarda rekabet dezavantajı yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar, Türkiye'nin halen katma değeri düşük ürünlerde rekabetçi olduğunu, 
katma değeri yüksek araştırma yoğun ürünlerde AB pazarında rekabet gücü 

yakalayamadığını ortaya koymaktadır. 

2.2.2. Türkiye'nin AB-27 Pazarında Rekabet Gücü 

AB Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağıdır. Bu nedenle AB pazarında rekabet 
edebilmek Türkiye'nin ihracat performansı açısından önem taşımaktadır. Bu 

bölümde AKÜ endeksi kullanılarak Türkiye'nin AB-27 pazarında rekabet gücü 
hesaplanacaktır. 

(2.1) numaralı eşitliği Türkiye'nin AB-27 pazarındaki rekabet gücünü ölçmek 

için uyarlayacak olursak eşitliğin değişkenleri şu şekilde olacaktır: 

RCAr; > GG 23) 
Eşitlikte X,;, Türkiye'nin AB-27'ye j malındaki ihracatını, Xr,, Türkiye'nin 

AB-27”ye toplam ihracatını, X,,;, dünya ülkelerinin (AB-27 dışındaki ülkelerin) j 
malında AB-27'ye yaptıkları toplam ihracatı, X,,,, dünya ülkelerinin (AB-27 
dışındaki ülkelerin) AB-27'ye yaptıkları toplam ihracatı temsil etmektedir. 

Rekabet gücü hesaplanırken AB-27'nin kendi içinde yaptığı ticaret dikkate 

alınmamış, AB-27 dışından yaptığı ithalat kullanılmıştır. Böylelikle, AB-27 

pazarında Türkiye ile AB-27 üyesi olmayan ülkeler arasındaki rekabet 
hesaplanmıştır. (2.3) numaralı eşitliğe göre yapılan hesaplamalar sonucunda 2002 ve 
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2012 yıllarında Türkiye'nin rekabet gücüne sahip olduğu sektörler (RCA”nın birden 
büyük hesaplandığı sektörler) tespit edilmiştir. 

Ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye'nin AB-27 pazarında rekabet gücüne sahip 
olduğu sektör sayısının son on yılda artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. 2002 

yılında RCA'nın birden büyük olduğu, Türkiye'nin AB-27 üyesi olmayan ülkelere 

göre daha fazla rekabet gücüne sahip olduğu sektör sayısı 16 iken bu rakam 2012 
yılında 25'e yükselmiştir. 

Grafik 2.4. Türkiye'nin AB-27 Pazarında Diğer Ülkelere Göre Rekabet Gücüne 
Sahip Olduğu Sektörler (2002 ve 2012 Yılları)” 
  

2002 
Giyim eşyası ve bunların aksesuarları 

Mobilya; yatak takımı,yatak payandaları ve yastıklar 
Prefabrik yapılar 

Motorlu kara taşrları 
Haberleşme,ses cihaz ve araçları 

Demir, çelik ve diğer 3di metallerden eşya 
Demir ve çelik 

Taş, alçı, çimento vb. maddeden eşya 
Tekskil ürünleri 

Kauçuk ve kauçuktan €şya 
İnorganik kimyasal ürünler 

Hayvansal ve bitkisel gübreler, i mineral maddeler 
Dokuma elyafı ve bunların artıkları 

Tütün ve tütün mamülleri 
Şeker, şeker ürünleri ve bal 

Meyve ve sebzeler 

  
000 200 400 600 800 

2012 

Giyim eşyası ve bunların aksesuarları 
Mobilya; yatak takım ıyatak payandaları ve yastıklar 

Prefafabrik yapılar; sıhhi su tesisatı, ısıtma ve sabit... 
Motorlu kara taşttları, bisiklet ver motosikletler,..: 

Elektrik makinaları,cihazları ve aletleri,... 
Diğer genel endüstri makina/cihazların aksam ları 144 

. Metal ileme makineleri 146 
Özelliği olan belirli sanayiler için makinalar ve aksamı 102 

Güç üreten mskineler ve araçlar 
Demir, çelik, bakır, nikel, 3luminyum ve diğer adi... 

Demir ihtiva etmeyen madenler 
Demir ve çelik 

Taş, alçı, çimento, amyant, cam, seramik vb... 
Teksitil ürünleri (iplik, kumaş, yer kaplamaları, hazır... 

Kağrt,karton ve kağıt hamurundan eşya 
Kauçuk ve kauçuktan eşya 

İlk şekilde olmayan plastikler (boru, hortum, levha,..: 
Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları 
Hayvansal ve bitkisel gübreler, tuz, kükürt, topak, alçı... 

Dokuma elyafı ve bunların artıkları 
Tütün va tütün mamülleri 

Çeşitli yenilebilir ürünler (yağ, homojenize ürünler,... 
Şeker, şeker ürünleri ve bal 

Meyve ve sebzeler 

449    
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175     274 
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Kaynak: Eurostat verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

    
  

  

“ Veriler AB-27 olarak geriye götürüldüğünden 2002 yılında AB'ye üye olmayan ülkeler de 
içerilmiştir. Üye olmayan ülkelerin çoğunun gümrük vergilerini serbest ticaret anlaşmalarıyla indirmiş 
olmaları, o ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracati 2012 yılı ile karşılaştırmamızı mümkün kılmaktadır. 
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Grafik 2.4”ten tekstil sektöründeki rekabet gücünün son on yılda korunduğu, 

giyim sektöründe de rekabet gücünün bir miktar azalmakla birlikte devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Meyve ve sebzeler, kauçuk ve kauçuktan eşya da diğer AB-27 

piyasasında rekabet gücü yüksek sektörler olarak göze çarpmaktadır. 

2002 ile 2012 yıllarını kıyaslarken dikkat çeken bir nokta, motorlu kara 
taşıtları sektöründeki atılımdır. 2012 yılında söz konusu sektördeki rekabet gücü, 

2002 yılına göre önemli artış sağlamıştır. 

İki grafik karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, çoğu sektörde rekabet 
gücünün korunduğu, fakat 2002 yılında rekabet gücüne sahip iki sektörün 2012 

yılında rekabet gücünü kaybettiği göze çarpmaktadır. Söz konusu sektörler, 

inorganik kimyasal ürünler ile haberleşme, ses cihaz ve araçlarıdır. 

Tablo 2.10. Rekabet Gücüne Sahip Sektörlerin Teknoloji Yapılarına Göre 
Dağılımı ve Payları (2002 ve 2012 Yılları) 
  

  

  

  

  

            
Taklidi Taklidi 

Hammadde | Emek | Sermaye kolay zor T. Z > oplam 
yoğun yoğun | yoğun araştırma | araştırma 

yoğun yoğun 
Rekabet gücüne 
sahip sektör 2002 3 7 4 2 0 16 
sayısı 

2012 4 8 7 l 5 25 

Rekabet gücüne 
sahip 2002 79 48,8 16,1 7,0 0,0 79,4 
sektörlerin 

toplam ihracat , 
içindeki yüzde 2012 6,8 34,0 26,2 1,4 15,8 84,1 
payı 
Rekabet gücüne 
sahip 2002 9,4 61,5 20,3 8,8 0,0 100 
sektörlerin 

rekabet gücüne 

sahip toplam o | 2012 8,1 | 404 31,2 1,6 18,7 100 
ihracat içindeki 
yüzde payı 

        
  

Kaynak: Eurostat verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Türkiye'nin AB-27 pazarında rekabet gücüne sahip olduğu sektörlerin 

teknoloji yapılarına göre dağılımına bakıldığında her iki yılda da en yüksek payın 
emek yoğun mallara ait olduğu görülmektedir. 

2002 yılında rekabet gücüne sahip emek yoğun sektörlerin toplam ihracat 
içindeki payı yüzde 48,8, rekabet gücüne sahip toplam ihracat içindeki payı yüzde 
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61,5 olarak hesaplanmıştır. 2012 yılında emek yoğun malların payı 2002 yılına göre 
bir miktar azalsa da önemini korumuştur. 2012 yılında rekabet gücüne sahip emek 

yoğun sektörlerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 34,0, rekabet gücüne sahip 

toplam ihracat içindeki payı yüzde 40,4 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2.10'da dikkat çeken bir husus, taklidi zor araştırma yoğun mallarda 

2002 yılında rekabet gücüne sahip sektör yokken 2012 yılında 5 taklidi zor araştırma 

yoğun sektörde rekabet gücü kazanıldığıdır. Söz konusu sektörler güç üreten 
makineler ve araçlar, özelliği olan belirli sanayiler için makinalar ve aksamı, metal 

işleme makineleri, diğer genel endüstri ve elektrik makineleri, cihazları vb. aksam, 

parçaları sektörleridir. Söz konusu gelişme, Türkiye ihracatının teknoloji yapısı 
açısından oldukça önemli bir gelişmedir. Rekabet gücüne sahip sermaye yoğun 

malların payının da son dönemde arttığı göze çarpmaktadır. 
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3. KÜRESEL EKONOMİK KRİZ 

31. Dünya Ekonomik Krizi 

ABD'de 2007 yılı yazında finansal piyasalardaki sorunlarla başlayan ve 2008 

yılı Eylül ayında küresel ölçeğe yayılan krizin nedenleri, 620 Finansal Piyasalar ve 
Dünya Ekonomisi Konferansı Deklarasyonunda > piyasa katılımcılarının yüksek 
büyümeye, yoğun sermaye akımlarına ve finansal istikrara sahip bir ortamda daha 

fazla getiri elde etmek için aşırı risk almaları, karmaşık ve şeffaf olmayan finansal 

ürünlerdeki artış, risk yönetiminin iyi yapılamaması, aşırı kaldıraç oranları ve 
gelişmiş ülkelerdeki politika yapıcıların ve denetleyici kurumların riskleri görmede 

yetersiz kalmaları olarak sıralanmıştır. 
Söz konusu küresel finansal kriz, derinlik ve etki süresi açısından savaş 

sonrası dönemde eşi görülmeyen bir finansal kriz olma özelliğine sahiptir (European 

Communities, 2009: 8). Küresel finansal kriz de diğer finansal krizler gibi hızlı kredi 
büyümesi, düşük risk primleri, likidite bolluğu, hızla artan varlık fiyatları ve emlak 

sektöründeki balonlar sonrasında ortaya çıkmıştır. Aşırı kaldıraç oranları ve vade 

uyumsuzlukları finansal kuruluşları varlık piyasasındaki düzenlemelere ve bozulan 

kredi performansına karşı çok hassas konuma sokmuştur. Son finansal krizi Büyük 
Buhran sonrasındaki diğer finansal krizlerden ayıran en önemli unsur ise, bu kez 

krizin küresel boyutta olmasıdır. 

Finansal küreselleşme ile finansal sistem, geçmişe göre daha büyük, daha 
hızlı ve daha uluslararası bir hal almıştır. Örneğin finansal piyasalardaki iş hacmi 
1990 yılında GSYH'nın 15 katı iken krizin başladığı 2007 yılında GSYH'nın 70 

katına yükselmiştir (Kapoor, 2010:30). Söz konusu artış, hem işlemlerin dolaşım 

hızındaki artıştan hem de piyasadaki paraların büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. 
Bu süreçte bankacılık bilançolarında da önemli artışlar görülmüştür. Bankacılık ve 

finans kesiminin büyüklüğünde görülen hızlı artışlar işlemlerin ölçeklerinin 
artmasına, sermaye ve likidite oranlarının tarihi düşük seviyelere gerilemesine neden 

olmuştur. 2007 yılında batıdaki bankacılık sistemi krize daha önce görülmemiş 

büyüklük ve ölçeğe sahip ancak diğer taraftan neredeyse rekor düşük seviyede 
  

” Declaration Summit on Financial Markets and the World Economy (15 Kasım, 2008) 
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sermaye ve likidite teminat oranı barındıran bir yapıyla yakalanmıştır. Bankacılık ve 

finans sisteminin çökmek üzere olduğu dışarıdan açıkça görülürken düzenleyiciler ve 

politika yapıcılar krizin gelişini görmekte geç kalmış, bu kez sistemin farklı 
işleyeceğine, yeni teknoloji, ürünler ve risk yönetiminin riskleri dağıtacağına 

inanmıştır. 

Dünyada finansal sistemin karşılıklı bağlılığının artması, bir yerde başlayan 
bir şokun bütün dünyaya yayılmasına neden olmaktadır. ABD'de eşik altı konut 

kredi piyasasında (Subprime mortgage market) başlayan bozulmanın diğer ülkelerin 

bankacılık kesimine hızla sıçraması da bu duruma örnektir. 

Krizin çıkış noktasını temel olarak hem emlak hem de kredi piyasalarındaki 

bazı unsurların oluşturduğu kabul edilmektedir. Konut sahiplerinin ipotekli konut 

kredilerini ödeyememeleri, spekülasyonlar, bolluk döneminde aşırı konut inşa 
edilmesi, yüksek kişisel ve kurumsal borç düzeyleri, ipoteğin geri dönmemesi riskini 

yayan finansal ürünler, para politikası ve kamu düzenlemeleri söz konusu unsurlar 

olarak sayılmaktadır. 
Kriz öncesi dönemde istikrarlı ekonomi ortamı ve Çin'de oluşan tasarruf 

fazlası faiz oranlarının düşük seyretmesini sağlamıştır (Blanchard, 2008:5-6). Söz 

konusu bolluk ortamında yatırımcı, güvenli varlıklara yatırım yapmak istemiş, para 

arzı yüksek olan ve böylelikle düşük faiz oranı garanti eden Amerika'yı yatırım 
yapmak için uygun görmüştür. Güvenli görünen ama aslında iyi kontrol edilemeyen 

emlak piyasası, 1991 yılından beri her yıl artan konut fiyatlarıyla yatırımcıya cazip 

görünmüştür. 

ABD'de düşük seyreden faiz oranları ve istikrarlı ekonomik ortam kredilerin 

kontrol edilemez biçimde artmasına neden olmuş, tüketiciler gelirlerinin çok 

üzerinde harcama yapma eğilimine girmişlerdir. İpotek kullandıranlar, ipoteği 
ödeyemeyecek kişilere de kredi kullandırmaktan çekinmemişler, kredi geçmişi 

olumsuz kişilere yüksek faizli krediler vererek kazanç sağlamışlar ve ipoteğin 
ödenmemesi halinde konuta el koyarak piyasada kolaylıkla yeni alıcı 

bulabileceklerine güvenmişlerdir (Shekhar, 2009:110). Firmalar eşik altı konut 

kredilerindeki bazı riskleri düşük primler ödeyerek sigortalatmış, sigortalayanlar 
ortamın istikrarına güvenerek düşük primlere razı olmuştur. Varlığa dayalı menkul 
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kıymet uygulaması da piyasanın şeffaflığını azaltmış, piyasada öngörülebilirlik 
azalmıştır. 

2006 yılının son çeyreğinde konut fiyatlarında düşüş yaşanmaya başlamış ve 

satılamayan konut stoku 1993 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır 

(Blanchard, 2008:10, Erdönmez, 2009:86). İpoteğe dayalı menkul kıymete sahip olan 
finansal kuruluşlar, oluşan zararlar karşısında yeni kredi veremez duruma gelmiş ve 

bu durum onların piyasada var olamamalarını beraberinde getirmiştir. Kredilerin 

pahalanmasıyla birlikte birçok borçlu, (özellikle değişen faizli ipotek kredisi 
kullananlar) yükselen aylık ödemelerini gerçekleştiremez hale gelmiştir. Borcunu 

ödeyemeyenlerin ve icra yoluyla satışa çıkan konutların sayısı hızla yükselmiştir. 

Birçok yatırımcı ve finansal kurum, değerini ipotek ödemelerinden ve konut 
fiyatlarından alan ipoteğe dayalı menkul kıymet vb. finansal ürünler yoluyla 

Amerikan konut piyasasına yatırım yapmıştır. Bu yeni ve karmaşık finansal ürünlere 
yatırım yaparken yatırımcılar genellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının 

değerlendirmelerini temel almıştır. Ancak, kredi derecelendirme kuruluşlarının 

gerekli araştırmaları yapmadan olumlu değerlendirmelerde bulunmaları, yatırımcıları 

yanıltmış ve sağlıklı olmayan bu ürünlere yatırım yapmaya yönlendirmiştir (Furceri 
and Mourougane, 2009:11). Ev fiyatlarındaki düşüş ve ipotek ödemelerinin 

dönmemesi ile oluşan batık krediler bilançolardan varlıkların silinmesine neden 
olmuş, finansal piyasalarda ciddi zararlar meydana getirmiştir. 

Krizin çıktığı 2007 yılı yazında, bankaların birbirlerinin kredibilitelerine 

güvenmemeleri bankalar arası piyasanın işlevini yitirmesine ve bankalar arası 

kredilerde risk primlerinin hızla yükselmesine yol açmıştır (European Communities, 
2009:8). Bankalar ciddi likidite problemiyle karşı karşıya kalmış ve kısa vadeli 

borçlarını çevirmekte sıkıntı yaşamıştır. Bu aşamada politika yapıcılar krizin temel 

olarak likidite sıkıntısına dayandığını düşünmüş ve yapısal sorunlar göz önüne 
alınmamıştır. Ayrıca genel olarak Avrupa ekonomisinin finansal sistemdeki 

bozukluğa karşı dayanıklı olduğuna inanılmıştır. Bu inanış 2008 yılı Eylül ayında 
Fannie Mae ve Freddy Mac'ın kurtarılışı ve Lehman Brothers'ın batışı ile ortadan 

kalkmıştır. Kriz kendi kendini besleyen bir sürece girmiş ve bankalar kredileri 

kısmış, ekonomik aktivite yavaşlamıştır. Varlık piyasalarındaki gerileme dünyaya 

hızla yayılmış, ticari kredilerin daralmasıyla dünya ticareti keskin şekilde daralmıştır. 
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2009 yılında bir önceki yıla göre dünya ticareti yüzde 12 oranında gerilemiştir 

(WTO, 2012). 

Yaşanan küresel krizle birlikte gelişmiş ülke ekonomileri daralmış, 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme önceki yılların çok altında 

gerçekleşmiş ve dünyada işsizlik oranları artış göstermiştir. 2009 yılında bir önceki 

yıla göre ABD yüzde 3,1; AB-27 yüzde 4,2; Japonya yüzde 5,5, gelişmiş ülkeler 

yüzde 3,5 oranında daralmış ve söz konusu yılda dünya ekonomisi bir önceki yıla 
göre yüzde 0,6 küçülmüştür (IMF, 2013). 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün raporuna göre küresel istihdam halen 
kriz öncesi seviyesine dönememiş ve 2011 yılında küresel istihdam, kriz öncesi 
seviyesinin 0,9 puan altında, yüzde 60,3 olarak gerçekleşmiştir (ILO, 2012). Aynı 

rapora göre kriz, gelişmiş ülkelerin yarısında ve gelişmekte olan ülkelerin üçte 

birinde yoksulluk oranını artırmıştır. 
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve derinden etkileyen küresel kriz, AB'de de 

derin sonuçlar doğurmuş, Birlik'te krize karşı çeşitli önlemler alınarak krizin etkileri 

hafifletilmeye çalışılmıştır. Dünya ekonomisinin bir parçası olan Türkiye de krizden 
etkilenmiş ve krize karşı çeşitli önlemler almıştır. 

3.2. (Küresel Ekonomik Krizin AB'ye Yansımaları 

2007 yılında Amerika'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya sıçrayan 

küresel kriz, finansal piyasalarda ortaya çıkmış ancak daha sonra reel sektörü 
derinden etkilemiştir. Küresel kriz dünyaya yayılmadan önce pek çok ülke krizin 

ABD'ye özgü bir kriz olduğunu düşünmüştür. AB'ye üye bazı ülkeler de bu 

düşünceyi paylaşmıştır. Krizin AB'de yaratacağı olumsuz etkiler tamamıyla 
öngörülememiştir (Alogoskoufis, 2012:25-26). Örneğin, 2008 yılı başında Avrupa 

Komisyonu, Avro Bölgesinde büyümenin krizin etkisiyle 2007 yılındaki yüzde 

2,6'dan 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,5'e gerileyeceğini 

tahmin etmiştir. Ancak kısa sürede AB'deki ekonomik aktivitenin hızla daralması 

tahminlerde revizyonu gerekli kılmıştır. Söz konusu tahminler 2008 yılı 

sonbaharında değiştirilmiş ve Avro Bölgesi büyüme tahminleri 2008 ve 2009 yılları 
için yüzde 1,2 ve yüzde 0,l'e revize edilmiştir. Küresel ticaretteki daralma, yurtiçi 

üretimdeki kesinti, işsizlikteki artış politika yapıcıları önlemler almaya itmiştir. 

53 



3.2.1. AB'de Krizin Gelişimi 

Bazı AB ülkelerinin ABD'deki problemlerden ağır şekilde etkilendiği, 2007 

yılı yazında, Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas'ın ABD'deki yüksek riskli 
mortgage kredilerine dair endişelerin piyasada gerçek fiyatların bulunmasını 

imkansız hale getirdiği gerekçesiyle varlık esaslı üç fonunda net varlık değeri 

hesaplamayı dondurmasıyla ortaya çıkmıştır (European Communities, 2009:9). 
Sonuç olarak bankalar arası işlemlerde karşılıklı risk algısı artmış, bankalar 

birbirlerine kısa vadeli kredilerde yüksek faizler uygulamaya başlamıştır. 

Grafik 3.1. ABD ve AB”de Bankacılık Riski* 

(100 Baz Puan-Yüzde 1) 

BNP Parihas'ın 
dondurma kararı   

Kaynak: Reuters 

*Marjlar hesaplanırken ABD için 3 aylık dolar faizinin (3m $ Libor), gecelik borç swap indeksinden 

(O1S-risk olmadığında/düşük olduğunda uygulanan gösterge faiz oranı) farkı, AB için Euribor (Avro 

Cinsinden 3 aylık libor oranı) ve Eonia (Avro için uygulanan OlS oranı-Euro OverNight Index 
Average) farkı kullanılmıştır. 

Grafik 3.1'de 2007 yılı yazından itibaren hem AB hem de ABD'de 

marjlardaki hızlı artış dikkat çekmektedir. BNP Paribas'ın üç fonunda net varlık 
değeri hesaplamayı dondurduğu tarih olan 2007 yılı Ağustos ayında ve Lehman 

Brothers'ın battığı Eylül 2008'de gerek AB'de gerekse ABD'de risk göstergesi olan 

marjlarda hızlı sıçramalar göze çarpmaktadır. Grafikte dikkat çeken diğer bir nokta, 

son dönemde AB'deki marjların ABD'deki marjlardan daha yüksek seyrettiğidir. 
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ABD kriz sonrasında toparlanmaya başlarken AB'deki kırılganlıklar devam 

etmektedir. 

Diğer taraftan AB'deki ekonomik aktivitedeki daralmanın tek sorumlusu 

ABD'deki krizin sıçraması olarak görülmemekte, ABD'ye benzer şekilde AB'deki 

krizin oluşumunda da pek çok yapısal sorunun etkili olduğu düşünülmektedir. 

Küresel kriz öncesindeki düşük küresel faiz ortamında AB'deki ekonomik aktörlerin 

aşırı risk üstlenme ve aşırı borçlanma eğilimleri, gevşek mali disiplin, bazı Avro 

Bölgesi ülkelerinde bankacılık ve konut sektörü sorunları, AB genelindeki yetersiz 
iktisadi büyüme ve istihdam artışları, düşük/yetersiz rekabet gücü gibi AB'nin kendi 

içerisindeki sorunlara ABD'den yayılan olumsuz ekonomik şoklar ve durgunluk 

eğilimi eklenince AB krizle karşı karşıya kalmış ve ekonomisi daralmıştır (Lane, 

2012:50-55; Kibritçioğlu, 2011:13). 
Ancak krizin ortaya çıkış anında çoğu kişi, krizin oluşturduğu tehdidin tam 

olarak farkında olamamıştır (European Communities, 2009:8; Lane, 2012:55). Krize 

bakış, 2008 yılı ilkbaharında Amerika'da Bear Steams'ün ve Avrupa'da Nothern 
Rock ve Landesbank Sachsen'in başarısızlıkları ile farklı bir boyut kazanmıştır. 

Yaklaşık altı ay sonra başarısız banka sayısı hızla artmış (Lehman Brothers, Fannie 

May ve Freddie Mac, AlG, Washington Mutual, Wachovia, Fortis, İzlanda 
Bankaları, Bradford & Bingley, Dexia, ABN-AMRO ve Hypo Real Estate) ve 

ekonomik iflasın eşiğine gelindiği o anlaşılmıştır. Hükümetlerin okurtarma 

operasyonları dahi sistemi düzeltmeye yetmemiştir. 
2008 yılı Eylül ayında Lehman Brother'ın batışıyla birlikte TED marjları * 

yüksek artışlar göstermiş ve bu durum yatırımcıların bankaların portföylerine ilişkin 

riskler hakkında daha endişeli yaklaşmalarına yol açmıştır. Böylelikle bankaların 

sermaye ve mevduatlar yoluyla kaynak artırımda sıkıntı yaşamaları kaçınılmaz 

olmuştur. Risk altında olduğu düşünülen kurumlar kendilerini finanse edemez 
duruma düşmüş ve varlıklarını yok pahasına satınak, verdikleri kredileri 

sınırlandırmak zorunda kalmıştır. Benzer varlıkların fiyatları düşmüş ve böylelikle 

sermaye ve krediler daha da daralmıştır. Süreç bir ters döngü halini almış, ekonomik 

  

“ Kısa vadeli ABD devlet kağıtları ile bankalar arası kredi faiz oranları farkı, bankaların birbirleri için 
öngördükleri riski yansıtmaktadır. 
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darboğazın artması kredi riskini artırmış ve bankaların sermayeleri daha çok erimiştir 

(European Communities, 2009:9). 

Krizin ilk aşamalarında politika yapıcılar daha çok geçici önlemler alarak tek 
tek zor durumda olan banka ve finansal kuruluşlara yardım etmiştir. Finansal sisteme 

yönelik endişeler artınca hükümetler merkez bankaları yoluyla likidite sıkıntısını 

ortadan kaldırmayı hedeflemiş ve bu yönde politikalar uygulamıştır. İlerleyen süreçte 
hükümetler maliye bakanlıkları ve düzenleyici organları aracılığıyla ekonomik 

büyümeye yönelik endişeleri azaltmak ve ekonomideki aşağı yönlü gidişi durdurmak 

amacıyla politikalar uygulamaya başlamıştır (Jackson, 2009:8). 
AB'nin krizin ciddiyeti ortaya çıkınca gösterdiği ilk tepki, faiz oranlarını 

indirmek ve finansal sistemin işleyişini düzenlemek adına çalışmalar yapmak 

olmuştur (European Communities, 2009:57). Krize karşı atılan ilk önemli adım ise, 

Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılı sonunda açıklanan kurtarma planıdır. Plan, 
iki temel unsura dayandırılmıştır. Bunlardan ilki ekonomiye alım gücü aşılamak, 

talebi canlandırmak ve güven ortamı oluşturmak, diğeri kısa vadeli tedbirlerle 
Avrupa'nın uzun vadede rekabet gücünü artırmak olarak açıklanmıştır (Commission 

of the European Communities, 2008:2). 
Küresel kriz sürecinde AB, krizi kontrol altına almak ve krizin etkilerini 

azaltmak adına pek çok önlem almıştır. Finansal yardım politikaları ve araçları, 

sistemin yeniden işlemesi için garantiler sağlamak, bankaların likidite ve sermaye 

yapısını onarmak amacıyla kullanılmıştır. Mevduat garantileri artırılmıştır. Merkez 
bankaları politika faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere çekmiş ve “son kredi mercii” 

rolünü finansal kuruluşların erişimine limitsizce açmıştır. Hükümetler de finansal 

kuruluşlara likidite olanakları sağlamış, borçlarına devlet garantisi sunmuş ve 

piyasaya sermaye enjeksiyonlarında bulunmuştur. Mali desteklerle talebi 
canlandırmak ve krizin sosyal etkilerini ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. Krizin 

küresel boyutta olduğu ve krizden çıkış sürecinde de birlikte hareket etmek gerektiği 
sürekli vurgulanmıştır. 

Diğer taraftan, krizin etkileri AB'ye üye her ülkede aynı ölçüde 

hissedilmemiştir (Lane, 2012:55). Ülkelerin krize yakalandıkları andaki ekonomik 
yapıları (kamu borçları, cari denge vb.) krizin etkilerini belirlemede önemli bir unsur 
olmuştur. 
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Küresel krizin başlamasının üzerinden üç yıl geçtikten sonra finansal ve 

ekonomik istikrar üzerindeki en büyük tehdit AB'de görülen borç krizi olmuştur 

(Cline ve Wolff, 2012). Küresel kriz ve krize karşı alınan önlemler, AB ülkelerinde 
kamu açıklarının ve borç stoklarının hızla artmasına ve bazı üye ülkelerde kamu 

maliyesinin sürdürülebilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. AB ülkelerinin kriz 

öncesi dönemden kalma zayıflıkları ekonomik krizle birlikte daha belirgin bir hal 
almıştır. 

Küresel krizle birlikte Avro Bölgesi, dış ticaret ve rekabet gücü kanallarıyla 

dışsal şoklara maruz kalmış ve döviz kurunu uyarlama aracı olarak kullanamadığı 
için şokların işgücü piyasasına yansımasına engel olamamıştır (Wignall, 2012:2). 

Döviz kuru aracından yoksun ülkeler çoğu zaman olumsuz etkileri ortadan kaldırmak 

için mali araçları kullanmayı denemiştir. Sonuçta finansal kriz ve resesyon nedeniyle 
oldukça yükselmiş bir borçluluk ve bu durumun finansal istikrarsızlığa yaptığı 

olumsuz katkılar Avrupa'nın temel problemleri olmuştur. 

Tek bir para birimi kullanılması ve para politikasının tek bir elden 
yürütülmesi bir Avro Bölgesi ülkesinde meydana gelen gelişmenin diğer üye ülkelere 

de çabucak sıçramasına neden olmaktadır. 2009 yılının sonlarında Yunanistan'da 
başlayan borç krizi de kısa sürede diğer Avro Bölgesi ülkelerini tehdit etmeye 

başlamış ve ekonomik ve parasal birlik sorgulanmaya başlanmıştır. 

2010 yılının başlarında Yunanistan'da krizin patlak vermesinin ardından 

başta Almanya olmak üzere bazı üye ülkelerin Yunanistan'a yardım konusunda 
isteksiz davranmaları piyasaları paniğe sürüklemiş ve kamu maliyesi ve bankacılık 

yönünden zaten sorunlu olan İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya da borç krizine 
sürüklenme tehdidiyle karşı karşıya kalmışlardır (Değerli ve Örs, 2011:3). 

Avro Bölgesi'nde borçların sürdürülebilirliğinin sorgulandığı ilk ülke 

Yunanistan olmuştur. Bu durumun nedeni olarak üç farklı borç göstergesinin, en kötü 

kombinasyonunun Yunanistan'da oluşması gösterilmektedir (Tsoukalis, 2012:21). 
Söz konusu borç göstergelerinden ilki bütçe açığıdır. Ülkede 2009 yılında bütçe 
açığının GSYH”'ya oranı yüzde 15,6'ya yükselmiştir (IMF, 2013). İkinci borç 
göstergesi cari açıktır. Rekabet edebilirliğin olumsuz bir simgesi olan cari açık, 

Yunanistan'da 2008 yılında GSYH'nın yüzde 14,9'una kadar yükselmiştir (IMF, 

2013). Üçüncü açık göstergesi ise güvenilirlik açığı olarak ele alınmaktadır. 
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Özellikle son dönemde kişilerin istatistiklere ve ekonomiye olan güvenleri 
sarsılmıştır. 

Küresel kriz Yunanistan'da büyüme ve işsizliğe olumsuz etkilerinin yanı sıra 
özellikle bütçe açıkları ve yüksek borç stokları şeklinde kendini göstermiştir. Krize 

karşı alınan tedbirlerin harcamalarda yarattığı artışın yanı sıra kriz, Yunanistan'ın 

gelirlerinde de önemli oranda düşüşe sebep olmuştur (Değerli ve Örs, 2011:4). 
Ülkenin toplam milli gelirinde önemli payı bulunan turizm gelirlerinde 2009 yılında 
yüzde 15'in üzerinde azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca deniz yolu taşımacılığında ilk 

sırada bulunan Yunanistan, yine kriz sebebiyle dünya mal ticaretinde meydana gelen 
daralmadan en fazla etkilenen ülkelerden birisi olmuş ve 2009 yılında taşımacılık 

gelirlerinde önemli bir düşüş gerçekleşmiştir. Borçların sürdürülebilirliğine ilişkin 

endişeler artınca Yunan Hükümeti uygulamaya koyduğu önlemler ve özelleştirme 

politikaları ile bütçe açığını azaltmayı hedeflemiştir. IMF ve AB de açıkladıkları 
yardım paketleriyle Yunanistan'a destek olmaya çalışmıştır. 

İrlanda da kriz sonrası dönemde borçlanma ve bütçe açığı sorunu çeken bir 
AB ülkesi olmuştur. İrlanda'yı son üç yıldır etkileyen ekonomik kriz, şiddetini 

yurüçi ve uluslararası faktörlerin etkileşimine borçludur (Aheame, 2012:37). 

ABD”dekine benzer şekilde İrlanda'da da emlak balonunun patlaması ve aşırı ısınan 
inşaat sektörünün daralmasıyla birlikte ekonomik aktivite yavaşlamış ve işsizlik 2008 
yılından itibaren artmaya başlamıştır. Emlak balonu ve buna bağlı olarak oluşan 

kredi patlaması aşırı borçlanmış bir hanehalkı sektörü yaratmış ve hanehalkının 

borçluluğunu düzenlemeye yönelik çalışmalar tüketici harcamalarını büyük ölçüde 
azaltmıştır. Küresel kriz de bu aşağı yönlü gidişe katkıda bulunmuş, ihracat 2009 

yılında azalmıştır. Ayrıca, küresel krizden sonra konut fiyatlarının yüzde 50-60 

oranında değer kaybetmesi, konut kredilerinin büyük bölümünü yapılandıran 
bankaların da ciddi oranda zarar etmesine yol açmıştır (Ahearne, 2012: 38; Değerli 

ve Örs, 2011:6). 
İrlanda'da yurtiçi talepteki düşüş, kriz sonrası yapılan mali düzenlemeler ile 

daha hızlı hale gelmiştir. Emlak balonunun patladığı anda kamu gelirlerinin üçte 

birine yakını emlak piyasasına doğrudan bağımlı durumdaydı (Ahearne, 2012:37). 

Hızla eriyen, varlığa ilişkin gelirlerin payının yüksek olmasının yanı sıra kriz 
süresince kamu harcamalarında da hızlı artışlar görülmüştür. Böylelikle emlak 
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balonundaki patlama bütçe açığının yüksek boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. 
AB ve IMF'nin yardım teklifini uzun süre geri çeviren İrlanda, krizi tek başına 
yenemeyeceğini anlayarak Kasım 2010'da ekonomik yardım talep ettiğini 

açıklamıştır. Bankacılık sektöründeki krize karşı büyük miktarda devlet desteği 

sağlanması nedeniyle bütçe açığı ciddi boyutlara ulaşan İrlanda ıçın, AB-IMF 
işbirliğinde 85 milyar Avro tutarında bir kurtarma paketi açıklanmıştır”. 

7 Nisan 2011'de Portekiz, AB ve IMF'den yardım talebinde bulunan üçüncü 
Avro Bölgesi üyesi olmuştur (Lourtie, 2012:51). Kamu maliyesindeki problemler 

Yunanistan ve İrlanda'daki kadar ciddi boyutlarda olmasa da Portekiz de yaşadığı 
durgunluk nedeniyle mali yapısını toparlamakta zorluk çekmiştir. Yunanistan, 
İrlanda ve İspanya'dan farklı olarak Portekiz'de büyüme, kriz öncesi dönemde 
yüksek seyretmemiş, Portekiz 2001 yılından itibaren düşük bir büyüme performansı 

sergilemiştir (Tablo 3.1). Ülkede, cari açığın GSYH'ya oranı da kriz öncesi dönemde 
yüksek seyretmiştir. Büyümeyi canlandırmak için çeşitli reformlar uygulansa da 

2009 yılında kamu bütçe açığının GSYH”ya oranı, ekonominin yavaşlamasına bağlı 

olarak, yüzde 10,2'ye yükselmiştir. Yunanistan'da borç krizinin patlak vermesi, 
gözlerin İrlanda'nın ardından en kırılgan durumda olan Portekiz'e çevrilmesine 

neden olmuştur. 

Borç stoku ve bütçe açıkları nedeniyle zor günler yaşayan bir diğer Avro 
Bölgesi ülkesi İspanya olmuştur. Kriz öncesi dönemde hızla büyüyen ve olumlu borç 

göstergelerine sahip olan İspanya'da, reel faiz oranlarının sıfıra yakın seyretmesi 
kredilerin artmasına, inşaat sektöründe balon oluşmasına neden olmuştur (Dehesa, 
2012:111-112). Kriz öncesi dönemde İspanya ekonomisinin temel problemi, cari 

işlemler açığının yabancı tasarruflarla, temel olarak Avro Bölgesinden gelen 

tasarruflarla, finanse edilmesi olarak gösterilmektedir. Sonuç olarak İspanya krize, 
düşük reel faiz nedeniyle aşırı borçlanmış bir özel sektör ve dış borçluluğu yüksek 

bir ekonomiyle yakalanmıştır. Krizle birlikte hem gelirlerin azalması hem de 

giderlerin artmasına bağlı olarak, 2007 yılında GSYH'nın yüzde 1,9'u kadar bütçe 
fazlası veren İspanya'da, 2009 yılında bütçe açığının GSYH'ya oranı yüzde 1 l,2'ye 

  

TIME: http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/s0/2010/car121610a.htm 
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yükselmiştir (Tablo 3.2). Kriz nedeniyle hızla artan kamu borçlarını azaltmak 

amacıyla İspanya, kemer sıkma programı açıklamıştır. 
Borç kriziyle baş başa kalan bir diğer Avro Bölgesi ülkesi İtalya olmuştur. 

İspanya'nın aksine İtalya güçlü reel ekonomiye sahiptir (Perissich, 2012:95). 
Avrupa'nın en büyük ikinci imalat sektörüne sahip olan İtalya, emlak balonu sorunu 
da yaşamamıştır. Ayrıca ülkedeki bankacılık sektörü, uluslararasılaşmada yavaş 

olunmasının bir sonucu olarak finans krizinden çok fazla etkilenmemiştir. Bütün bu 

olumlu özelliklerine karşın İtalya da Yunanistan'da başlayan borç krizinden 
etkilenmiştir. Etkilenme nedeni diğer ülkelerden farklı olarak “düşük büyüme 
performansı” şeklinde gösterilmektedir. Bankacılık sektörü nispeten daha iyi bir 

görünüm sergileyen İtalya'da krizin esas etkileri reel sektörde görülmüştür. Kriz 
döneminde İtalya'da borçlanma ve bütçe açıkları da kötüye gitmiştir. 

PIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan, İspanya) olarak anılan söz 
konusu ülkeler, kırılgan yapıları nedeniyle krizden daha olumsuz etkilenmiş, küresel 
kriz bu ülkelerdeki borç krizi ile farklı bir boyut kazanmıştır. Halen AB borç krizinin 

ne Zaman sona ereceği ve AB'nin ne zaman tam olarak toparlanacağı tartışma 

konusudur. 

3.2.2. AB'de Krizin Etkileri 

Küresel kriz AB'yi derinden etkilemiş, AB'nin genelinde resesyonlar 
görülmüştür. Aşağıdaki tabloda 2004 yılından itibaren üye ülkelerin ve toplu olarak 

AB-27'nin büyüme oranları görülmektedir. 
AB-27 ekonomisi küresel krizle birlikte, 2009 yılında yüzde 4,5 oranında 

daralarak tarihindeki en keskin küçülmeyi yaşamıştır. 2012”de ise AB-27 yüzde 0,4 

küçülmüştür. 
PNGS ülkelerindeki ekonomik daralma da tabloda göze çarpmaktadır. 

Özellikle Yunanistan'ın son beş yıldır sürekli daraldığı, İrlanda'nın üç yıl üst üste 
negatif büyüme gerçekleştirdiği dikkat çekmektedir. 

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Hollanda, Slovenya, 
Finlandiya da 2012 yılında daralan ülkelerdir. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AB-27 2,6 2,2 3,4 3,2 0,4 -4,5 2,0 1,7 -0,4 
Belçika 3,3 1,8 21 2,9 1,0 -2,8 2,3 1,8 -0,I 
Bulgarista 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8 
Çek Cum. 4,7 6,8 7,0 5,7 3 -4,5 25 1,8 -1,0 
Danimark 2,3 2,4 3,4 1,6 -0,8 -5,7 1,4 İşl -0,4 
Almanya 1,2 0,7 3,7 3:3 Il -5,1 4,0 33 0,7 
Estonya 6,3 8,9 10,1 7,5 -44,2 -14,1 2,6 9,6 3,9 
İrlanda 4,2 ol 3,9 5,0 -2,2 -6,4 -11 2,2 0,2 
Yunanista 4,4 253 55 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,l -6,4 
İspanya 3,3 3,6 4,l 3,5 0,9 -3,8 -0,2 O,l -1,6 
Fransa 259 1,8 259 2,3 -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 
İtalya 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,5 -2,5 
Kıbrıs 4,2 3,9 4,l 5, 3,6 -1,9 1,3 0,4 -2,4 
Letonya 8,8 10,1 11,0 10,0 -2,8 -17,7 -1,3 Dİ 5,0 
Litvanya 7,4 7,8 7,8 9,8 29 -14,8 1,6 6,0 3,7 
Lüksembu 4,4 53 4,9 6,6 -0,7 -5,6 3,1 1,9 -0,2 
Macarista 4,8 4,0 3,9 O,l 0,9 -6,8 İşl 1,6 -1,7 
Malta -0,3 3,6 2,6 4,l 3,9 -2,8 4,0 1,6 0,8 
Hollanda 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8 -3,7 3 0,9 -1,2 
Avusturya 2,6 2,4 357 3,7 1,4 -3,8 1,8 2,8 0,9 
Polonya 53 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 
Portekiz 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,9 -1,3 -3,2 
Romanya 8,5 4,2 159 6,3 7,3 -6,6 -LI 22 0,7 
Slovenya 4,4 4,0 5,8 7,0 3,4 -7,9 153 0,7 -2,5 
Slovakya 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8 -4,9 4,4 3,0 1,8 
Finlandiya 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,4 2517 -0,8 
İsveç 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5,0 6,6 29 1,0 
İngiltere 3:2 32 2,8 3,4 -0,8 -5,2 1,7 il O,l 
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Grafik 3.2. AB-27 ve PIIGS Ülkelerinde İşsizlik Oranları 
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Kaynak: Eurostat 

İspanya, 2012 yılında yüzde 25,2 oranındaki işsizlik seviyesi ile AB-27'deki 
en yüksek işsizliğin görüldüğü ülke olmuştur. Krizin işsizliğe etkisinin en yoğun 

görüldüğü ülkelerden biri de İspanya'dır. Söz konusu ülkenin 2007 yılındaki işsizlik 
oranının yüzde 8,3 olduğu dikkate alındığında krizle birlikte ülkedeki işsizlik 
sorununun yaklaşık üçe katlandığı sonucuna varılmaktadır. Pek çok AB üyesi ülkede 
de benzer durum görülmektedir (Grafik 3.2). 

Küresel krizle birlikte daralan ekonomiler, krizle savaşmak için kamu 
harcamalarını artırmış, vergileri düşürmüş, ekonomiyi canlandırmaya yönelik 

önlemler almıştır. Bu uygulamalar neticesinde ülkelerin kamu maliyelerinde sorunlar 
meydana gelmiş, bütçe açıkları ciddi oranlarda artmıştır. 

2009 yılında hemen hemen bütün AB ülkelerinde bütçe açığı/GSYH oranı 

ciddi boyutlarda artmış, bunun sonucu olarak 2008 yılında yüzde 2,4 olan AB'nin 

bütçe açığının GSYH”ya oranı 2009 yılında yüzde 6,9'a yükselmiştir. Krizin kamu 
maliyesinde yarattığı olumsuz etki en yoğun olarak küresel krizden sonra kendi borç 

krizleriyle savaşmak zorunda kalan PTIGS ülkelerinde yaşanmıştır. Tablo 3.2”den de 

görüleceği gibi söz konusu ülkelerde bütçe açıkları kriz sonrasında kriz öncesine 
göre yaklaşık iki kat artmıştır. 
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Tablo 3.2. AB-27 ve PIIGS Ülkelerinde Kamu Bütçe Açıkları 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Milyar Avro 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AB-27 276,3 oo -1792 o -113,57 o -303,9 Oo -808,(0 O -S01,4 O -561,3 0 -508,4 
Portekiz || -10,0 7,4 -3,4 -6,4 -17,1 -17,0 -7,4 -10,7 
İrlanda 24 5,2 0,3 -13,3 -22,2 -48,4 212 -13,3 
İtalya -64,5 -50,9 -24,7 42,1 -82,2 -67,3 -58,8 -45,1 
Yunanistan -10,9 -12,6 -15,1 -23,1 36,1 -24,1 -20,0 -17,5 
İspanya 11,6 23,2 20,7 -49,1 -116,4 (o -100,5 o -100,0 o -109,4 

GSYH'ya Oranı (Yüzde) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AB-27 -2,5 -1,5 -0,9 2,4 -6,9 -6,5 4,4 3,9 
Portekiz (| -6,5 -4,6 -3,2 -3,7 -10,2 -9,9 4,3 -6,5 
İrlanda 1,6 2,9 0,2 -7,4 -13,7 -30,6 -13,1 -8,1 
İtalya -4,5 3,4 -1,6 2,7 -5,4 -4,3 -3,7 -2,9 
Yunanistan -5,6 -6,0 -6,8 -9,9 -15,6 -10,8 -9,6 -9,0 
İspanya 1,3 2.4 2,0 -4,5 LI -9,6 -9,6 -10,6   

Kaynak: Eurostat 

Bütçe açığının GSYH'ya oranı İrlanda'da 2010 yılında yüzde 31lere kadar 
yükselmiştir. PMGS ülkelerinde alınan önlemler, yapılan yardımlar ve uygulanan 

kemer sıkma politikaları neticesinde bütçe açıklarının 2012 yılında 2009 yılına 
kıyasla gerilediği ancak halen referans değeri olan yüzde 3'ün üzerinde olduğu göze 

çarpmaktadır. 

Tablo 3.3. AB-27 ve PIIGS Ülkelerinde Kamu Brüt Borç Stokları 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Milyar Avro 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AB-27 6.962,00 7.212,59 7319, 7.769,7 8.767,55 o 9.8284 1.0439,2 1.1007,4 
Portekiz 104,4 117 115,8 123,3 141,1 162,5 185,2 204,8 
İrlanda 44,3 43,7 472 79,6 104,5 144,2 169,2 192,5 
İtalya 1.5518,6 1.587,58 1.605,1 1.671,0 1.7693 o1.851,3 1.907,66 o 1.9894 
Yunanistan 1954 2242 2393 2633 299,7 329,5 355,1 303,9 
İspanya 392,55 o 391,1 3823 4370 565,1 644,7 737,3 884,7 

GSYH'ya Oranı (Yüzde) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AB-27 62,7 61,5 58,9 62,2 74,5 80,0 82,4 85,2 
Portekiz 67,1 69,4 68,4 71,7 83,7 94,0 108,2 124,1 
İrlanda 27,2 24,6 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 
İtalya 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127,0 
Yunanistan 100,0 106,1 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9 
İspanya 43,2 39,7 36,3 40,2 54,0 61,7 70,5 86,0 
  

Kaynak: Eurostat 
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Benzer şekilde PIIGS ülkelerinde borç stokları da krizle birlikte hızla 

artmıştır. Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İrlanda'da borç stokunun GSYH'ya oranı 
yüzde 100'ü aşmıştır. Özellikle Yunanistan'da borç stokunun GSYH”ya oranı 2011 
yılında yüzde 171'e ulaşmıştır (Tablo 3.3). Diğer taraftan İtalya ve Yunanistan'da 
borç stokunun GSYHP”ya oranının kriz öncesi dönemde de yüzde 100'ün üzerinde 

olduğu göze çarpmaktadır. Krizin bu ülkelerde zaten bozulmuş olan borç dengelerini 

daha kötü duruma sürüklediği anlaşılmaktadır. 
Krizin etkilerinin yoğun olarak görüldüğü bir diğer ekonomik değişken 

enflasyon düzeyi olmuştur. Krizle birlikte ülkelerde talebin daralması enflasyon 
oranlarının gerilemesine neden olmuştur. Piyasayı yeniden canlandırmak için alınan 

önlemler ve yapılan kamu harcamaları ise enflasyonun yeniden yükselmesine yol 

açmıştır. 

Grafik 3.3. AB-27”nin Yıllık Enflasyon Oranı 
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Kaynak: Eurostat 

Grafik 3.3”te de 2007 yılı yazından sonra enflasyonda dalgalanmalar olduğu 

göze çarpmaktadır. 2008 yılındaki hızlı yükseliş ve sonra 2009 yılındaki keskin 
azalış ekonomik istikrarsızlığı yansıtmaktadır. Son dönemde ise enflasyonun kriz 

öncesi seviyelerine ulaştığı görülmektedir. 
Genel olarak krizin etkileri AB'ye ilişkin verilerde net olarak kendini 

göstermektedir. Bütçe açıkları ve enflasyon verileri son dönemde bir miktar iyileşme 

kaydetse de daha çok yapısal bir değişken olan işsizlikte toparlanma daha yavaş 

kendisini göstermektedir. Krizden çıkış ve borç krizinin yayılmasını engellemek için 

64 



atılan adımların önemi de verilerden açıkça anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, AB'deki 

krizin ne kadar süreceği, ülkelerin tam olarak ne zaman toparlanacağı halen 
belirsizliğini korumaktadır. IMF ve OECD de yayınladıkları raporlarda Avro 

Bölgesindeki yavaşlamanın bir süre daha devam edebileceğini öngörmektedir. Dünya 

ekonomisi açısından büyük önem taşıyan AB'deki ekonomik durumun geleceği 
merakla beklenmektedir. 

3.3. (o Küresel Ekonomik Krizin Türkiye'ye Yansımaları 

Kısa sürede tüm dünya ekonomilerine yayılan küresel kriz, ekonomileri 
büyüme, istihdam, finansman ve çeşitli makroekonomik değişkenler kanalıyla 

olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye'ye de kriz, kredilerde daralma ve dış ticaret 

kanalları yoluyla sıçramıştır. Finans sektöründe başlayan küresel krizin ülkemizin 

finans sektörüne etkisi 2001 krizi sonrasında Türkiye'nin uyguladığı reformlar 
sayesinde sınırlı kalmış, kriz yoğun olarak reel sektörü etkilemiştir (Soylu, 

2009:262). 

3.3.1. Türkiye'nin Krizden Etkilenme Kanalları 

Türkiye'nin krizden etkilenme kanalları temel olarak dış ticaret ve dış 
finansman kanalları olmuştur. Dış talebin kesilmesiyle birlikte ihracatta görülen 

daralma, üretimi ve böylelikle reel sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Tasarruf¬ 
yatırım açığı olan ve bu nedenle dış finansmana ihtiyaç duyan Türkiye, likiditenin 

daralmasıyla finansman sıkıntısı yaşamış ve kredilerdeki daralma ülkemize olumsuz 

yansımıştır. Ayrıca krizle birlikte belirsizliklerin artması da bu dönemde Türkiye'yi 

kötü yönde etkileyen bir kanal olmuştur. 

3.3.1.1. Dış Ticaret 

Küresel kriz süresinde dış ticaret, ekonomileri en yoğun etkileyen kanallardan 

biri olmuştur. Dünya ticaret hacminin azalmasıyla birlikte hem ihracata yönelik 

üretim yapan sektörlerde hem de bu sektörlerle ilişkili olan hizmet sektörlerinde 

daralmalar yaşanmıştır (Çınar ve ark., 2010:2-6). Dış ticaret kanalının ülkeleri 

etkileme boyutu, ihracatın ekonomi içindeki payına, krizden yoğun olarak etkilenen 
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gelişmiş ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki oranına ve ihracat 
ürünlerinin kompozisyonuna bağlı olarak değişiklik göstermiştir. 

Türkiye'de ihracatın ekonomi içerisindeki payı çok yüksek olmamakla 

birlikte gelişmiş ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki ağırlığı 
yüksektir. Ayrıca Türkiye'nin ihracat kompozisyonuna bakıldığında imalat sanayii 

ürünleri ağırlıklı ihracat yapan bir ülke olduğu göze çarpmaktadır (Çınar ve ark., 

2010:2-6). Türkiye, özellikle otomotiv ve demir-çelik ürünlerinde, 139 ülke arasında, 
toplam ihracat içinde en yüksek paya sahip olan ilk 10 ülkeden biri olarak 

gösterilmektedir. Dolayısıyla, ağırlıklı olarak ekonomideki gelişmelere yüksek 

oranda duyarlı yatırım ve dayanıklı tüketim malları ihraç eden bir ülke olan 
Türkiye'nin, dış ticaret kanalıyla küresel krizden etkilenen ülkeler arasında yer aldığı 

belirtilmektedir. 

Kriz öncesi dönemde Türkiye'nin temel sorunu artan cari işlemler açığı 
olmuştur. 2002-2008 döneminde hızlı büyüme ve kredi imkanlarındaki kolaylık 

nedeniyle oldukça canlı seyreden iç talebe ve değerlenen Türk Lirasına bağlı olarak 

artan dış ticaret açığı ve cari açık Türkiye ekonomisi için önemli bir problem 
oluşturmuştur. 

Krizle birlikte ticaret ortaklarımızın talebinin azalması ihracatımızdaki azalışı 

da beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan, 2009 yılında ithalatın ihracattan daha hızlı 
daralması, dış ticaret açığında ve cari açıkta iyileşme sağlamıştır. 

2008 yılı son çeyreğinde krizin etkileri hissedilmeye başlanmış ve ihracat ve 

ithalatta daralma yaşanmıştır. İhracattaki daralma hem hacim olarak hem de ihracat 
fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak oluşmuştur. Dünya ihracat hacmindeki 
gerilemeye paralel olarak Türkiye'de de ihracat hacmi düşmüştür. Diğer taraftan 

Türkiye'nin ihracat fiyatlarındaki düşüş, küresel ithalat fiyatlarındaki azalıştan daha 

keskin olmuştur (Uygur, 2010:15). 
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Tablo 3.4. Dış Ticaret Göstergeleri 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
Milyar Dolar Yüzde Değişim 

Cari Dış Tic. , , Cari DışTic. , 
Denge (oODengesi İhracat o İthalat Denge (Dengesi İhracat İthalat 

2008 2Ç -15,091 -16,747 35.613 (o -56,672 52,6 45,7 34,7 34,5 
2008 3Ç -7,245 -16,181 36,435 o -57,693 11,6 19,7 36,4 30,1 
2008 4Ç -5,920 o -7,956 26,841 (o -38421 -50,6 o 38,2 -13,2 0 -20,6 
2008 -40,438 -53,021 132,028 -201,964 7,0 13,2 23,1 18,8 
2009 1Ç -1,759 o -1,255 24474 o -28,878 -85,6 89,7 o -26,1 -41,3 
2009 2Ç -4,848 o -6,809 23,238 o -33,489 -67,9 59,3 oo -347 -40,9 
2009 3Ç -1,194 -9405 25,377  -38,152 -83,5 41,9 -30,3 33,9 
2009 4Ç -4,367 o -1381 29,054 o -40,410 -26,2 7,2 8,2 5,2 
2009 -12,168 -24,850 102,143  -140,929 -69,9 -53,1 226 o -30,2 
2010 1Ç 0,211 o -8,851 25,978 Oo -38,495 423,6 o 605,3 6, 33,3 
2010 2Ç -10,065 o -12,130 28,739 O -44,902 107,6 78,1 23,7 34,1 
20103Ç -9,542 -16,643 26,997 o -47,156 699,2 71,0 6,4 23,6 
2010 4Ç -16,629 -18,789 32,169 o -54,991 280,8 o 154,6 10,7 36,1 
2010 -45,447  -56,413 113,883  -185,544 23,55 o 127,0 11,5 31,7 
2011 1Ç -21,360 -20,539 31,421 O -56,068 131,99 o 132,1 21,0 45,1 
2011 2Ç -22,845 -25,947 34,166 (o -63,665 127,0 o 113,9 18,9 41,8 
20113Ç -15,001 -23,293 33,856 (o -61,944 57,2 40,0 25,4 31,4 
2011 4Ç -15,886 -19,360 35463 o -59,162 -4,5 3,0 10,2 7,6 
2011 -75,092  -89,139 134,906 o -240,839 65,2 58,0 18,5 29,8 
2012 1Ç -16,327 -16,701 35,305 o -55,933 -23,6 -18,7 12,4 -0,2 
2012 2Ç -13,926 -17,894 38,993 (o -61,461 -39,0 31,0 14,1 -3,5 
2012 3Ç 8,117 -16,248 38,615 Oo -59,587 -45,9 -30,2 14,1 -3,8 
2012 4Ç -10,135 -14,492 39,549 o -59,563 36,2 -25,1 11,5 0,7 
2012 -48,505 o -65,335 152462 -236,544 -35,4 -26,7 13,0 -1,8 
  

Kaynak: TCMB 
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Tüketim Tüketimi Yatırım Yatırımı Stok Miracak, — Simin GSYH 

2008 1Ç 4,l 0,5 1,4 0,4 1,5 3,1 4,1 7,0 
2008 2Ç 0,4 -0,4 -1,0 0,5 2,6 LI 0,6 2,6 
2008 3Ç -0,2 0,2 -2,2 0,2 0,8 1,0 -1,1 0,9 
2008 4Ç -4,6 0,3 -5,6 0,6 3,3 -2,1 -7,7 -7,0 
2008 -0,2 0,2 -2,0 0,4 0,3 0,7 -1,2 0,7 
2009 1Ç -7,3 0,5 -6,9 0,0 -7,7 -2,8 -9,6 -14,7 
2009 2Ç -1,2 0,0 -6,0 -0,1 -3,8 -2,7 -6,2 -7,8 
2009 3Ç -1,3 0,5 -3,9 0,0 O,l -1,3 -3,1 -2,8 
2009 4Ç 3,5 2,3 -0,9 0,0 2,0 1,8 2.8 5,9 
2009 -1,6 0,8 -4,4 0,0 -2,3 -1,3 -4,0 -4,8 
2010 1Ç 6,0 O,l 3,l 0,5 8,7 -0,2 55 12,6 
2010 2Ç 22 0,5 5,3 0,7 3,6 3 4,9 10,4 
2010 3Ç 4,5 -0,1 4,9 0,6 -0,3 -0,4 3,9 5,3 
2010 4Ç 6,2 0,4 8,0 0,9 -0,6 Lil 6,7 9,3 
2010 4,7 0,2 5.4 0,7 2,5 0,9 5,2 9,2 
2011 1Ç 9,0 0,7 8,3 0,0 0,4 27 8,7 12,4 
2011 2Ç 5,6 0,9 6,7 0,0 0,7 0,6 52 9,3 
20113Ç 5,0 0,9 32 O,l -1,6 2,8 1,7 8,7 
2011 4Ç 2,3 -0,5 0,2 -0,4 -0,2 13 -2,5 3 
2011 5.3 0,5 4,4 -0,1 -0,2 1,9 3,0 8,8 
2012 1Ç -0,3 0,5 -0,3 0,0 -2,3 2,9 -2,7 3,1 
2012 2Ç -0,8 0,4 -1,4 0,2 -1,6 9 -0,5 2,8 
20123Ç -0,2 0,5 -1,0 0,3 -0,6 3.4 0,8 i5 
2012 4Ç -0,3 1,0 -1,4 1,0 -1,3 4,l İs7 1,4 
2012 -0,4 0,6 -11 0,3 -1,4 4,0 -0,1 2,2 
  

ihracat düzeyi elde 
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gerçekleşmiştir. Yani Türkiye, krizden olumsuz etkilenen ve halen kendi borç 

kriziyle uğraşan AB'nin yerini başka ülke gruplarıyla kapatmaya çalışmıştır. 

İhracat, 2012 yılında da artışını devam ettirmiş, ithalat ise yurtiçi talepteki 

yavaşlamaya paralel olarak önceki yıla göre gerileme eğilimine girmiştir. 

3.3.1.2. Dış Finansman 

Krizin ülkeleri etkileme kanallarından biri de sermaye akımlarıdır. Yurtiçi 

tasarrufları yetersiz olan ülkeler harcamalarını finanse etmek için yurtdışı finansmana 
ihtiyaç duymaktadır. Krizle birlikte piyasadaki likiditenin çekilmesi, sermaye 

akımlarının hız kesmesi en çok bu ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Nitekim küresel 

finansal krizle birlikte sermaye akımlarında yavaşlama görülmüş, gelişmekte olan 
ülkeler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. 2007 yılında 691 milyar dolar olan 

gelişmekte olan ülkelere yapılan net özel sermaye akımları, krizin etkilerini 

göstermesiyle birlikte 2008 ve 2009 yıllarında hızla gerilemiş ve sırasıyla 278,8 ve 
320,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gerilemenin özel doğrudan yatırımlardan 

çok portföy yatırımları ve diğer özel sermaye akımlarında yaşandığı göze 

çarpmaktadır (IMF, 2013). 
Türkiye de tasarruf açığı veren bir ülke olarak sermaye akımlarının seyrine 

karşı oldukça duyarlıdır. Tablo 3.5'te özel tüketim ve özel yatırımların 2008 ve 2009 

yıllarında büyümeye negatif katkı vermelerinin bir nedeni de sermaye girişlerinin 
yavaşlamasıdır. 

Sermaye girişindeki dalgalanmalar yurtiçi talebi çeşitli yönlerden olumsuz 

etkilemektedir. Örneğin sermaye girişindeki dalgalanmalar faiz oranlarını etkileyen 
bir unsurdur. Sermaye çekebilmek amacıyla Merkez Bankası faiz oranlarını 

yükseltebilmekte ve söz konusu yükseliş yurtiçi talebi daraltmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın küresel dalgalanma nedeniyle yaşanan 
sermaye kaçışının önüne geçmek için 2006 ve 2008 yıllarında gerçekleştirdiği faiz 

artırımı bu duruma örnektir (Uygur, 2010:23). İkinci olarak, sermaye girişinde 
dalgalanmalar yaşandığı dönemlerde kredilerde de dalgalanmalar yaşanmaktadır. 
Türkiye'de bankalar kredi fonlaması yaparken yabancı sermayeyi yoğun olarak 

kullanmaktadır. Dolayısıyla yabancı sermaye girişindeki azalma, kredi hacmini 

daraltarak yurtiçi talebi olumsuz etkilemektedir. 
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Grafik 3.4'te bankaların yurtdışından sağladıkları kaynakları temsil etmesi 

için sendikasyon-seküritizasyon kredileri kullanılmış ve bu oranlarla bankacılık 

sektörü toplam kredileri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Görüldüğü gibi göstergeler 
birlikte hareket etmekte ve krizle birlikte keskin şekilde daralmaktadır. 

Bu etkilere ek olarak yabancı sermaye girişi ile döviz kuru arasında sıkı bir 

bağ bulunmaktadır. Sermaye girişindeki oynaklık döviz kurunda da oynaklığa neden 

olmakta ve böylelikle yurtiçi talebi olumsuz etkilemektedir. Türkiye'ye net sermaye 
girişinin negatif olduğu 2008 yılı son çeyreği ile 2009 yılı ilk çeyreğinde TL'deki 

yoğun değer kaybı söz konusu ilişkiye örnektir. 

Grafik 3.4. Sendikasyon-Seküritizasyon Kredileri ile Toplam Krediler 
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Kaynak: BDDK 

Son olarak sermaye girişlerindeki dalgalanmalar ekonomide belirsizlik 

yaratmakta ve söz konusu belirsizlik yatırımlara ve dolayısıyla yurtiçi talebe olumsuz 
yansımaktadır. 

Küresel krizle birlikte Türkiye'ye sermaye girişleri de azalma göstermiştir 

(Tablo 3.6). Krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2008 yılının son çeyreği ve 

2009 yılının ilk çeyreğinde net sermaye çıkışı yaşanmıştır. Söz konusu dönemde, 
önceki dönemlere göre azalma gösteren cari açık, rezervdeki azalma ve kaynağı belli 

olmayan sermaye girişi (Net Hata ve Noksan- NHN) ile finanse edilmiştir. 
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Tablo 3.6. Cari Açık, Net Sermaye Girişi, Rezerv Değişimi ve NAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(Milyar Dolar) 

Net 

Doğrudan Oo Portföy Diğer Sermaye Oo Rezerv 
Cari Açık Yatırımlar Yatırımları Yatırımlar Girişi Değişimi NHN 

0 0) 3) (4 (521314 (© Dn 
2008 1Ç -12,18 3,79 -1,31 8,47 10,94 -0,06 1,31 
2008 2Ç -15,09 5,59 2,97 10,82 19,37 -0,30 -3,97 
2008 3Ç -7,24 3,91 -1,16 9,54 12,28 -3,83 -1,16 
2008 4Ç -5,92 3,93 -5,51 -44,59 -6,17 5,25 6,83 
2008 -40,44 17,21 -5,01 24,23 36,43 1,06 3,01 
2009 1Ç -1,76 2,24 -3,14 -4,03 -4,94 1,28 5,41 
2009 2Ç -4,85 1,56 2,74 -3,14 1,16 3,15 0,54 
2009 3Ç -1,19 2,18 1,21 3,43 6,83 -3,76 -1,82 
2009 4Ç -44,37 1,14 -0,58 5,84 6,39 -0,78 -1,25 
2009 -12,17 7,ıI 0,23 2.1 9,44 -0,11 2,88 

2010 1Ç -9,21 1,07 2,80 5,95 9,81 -0,89 0,29 
2010 2Ç -10,07 1,14 5,13 11,55 17,82 -5,21 -2,55 
2010 3Ç -9,54 2,00 5,15 2,47 9,63 -2,38 2,34 
2010 4Ç -16,63 3,36 3,02 13,27 19,65 -4,33 1,32 
2010 -45,45 751 16,09 33,24 56,90 -12,81 141 
2011 1Ç -21,36 537 9,33 10,13 22,84 -3,92 2,46 
2011 2Ç -22,85 2,29 7,76 13,78 23,83 -5,83 4,87 
2011 3Ç -15,00 4,25 -1,84 6,67 9,08 4,36 1,55 
2011 4Ç -15,89 3,79 6,72 -2,39 8,12 7,21 0,56 
2011 -75,09 13,70 21,99 28,19 63,87 1,81 9,43 
2012 1Ç -16,33 2,36 5,18 4,09 11,64 -0,69 5,40 
2012 2Ç -13,93 3,54 5,19 14,84 23,58 -5,63 -4,02 
2012 3Ç -8,12 1,46 13,97 -0,30 15.13 -10,18 3,19 
2012 4Ç -10,14 1,58 16,45 -0,17 17,85 -4,31 -3,41 
2012 -48,51 8,95 40,79 18,46 68,20 -20,81 1,17 
  

Kaynak: TCMB 

Kriz sonrası dönemde cari açığın finansmanında sıkıntı yaşanmamış, dalgalı 

da olsa sermaye girişi sağlanmıştır. Diğer taraftan 2011 yılının ikinci yarısında 
Yunanistan başta olmak üzere AB'de yaşanan borç krizi ve ABD”deki toparlanmanın 

öngörülenden yavaş seyretmesi küresel ekonomiye yönelik beklentileri olumsuz 
etkilemiştir. Belirsizliklerle birlikte gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları da 

yavaşlamıştır. Türkiye de söz konusu yavaşlamadan etkilenmiştir. TCMB'ye göre 

Türkiye'ye net sermaye girişlerinin aylık ortalaması 2011 yılı Ocak-Temmuz 

döneminde 7,1 milyar dolar iken Ağustos-Aralık döneminde aylık ortalama 2,8 
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milyar dolara gerilemiştir. Ayrıca Tablo 3.6'dan da görülebileceği gibi 2011 yılının 

ilk yarısında sermaye girişinin cari açıktan fazla gerçekleşmesi ve net hata ve 

noksanın pozitif katkı vermesiyle rezervlerde artış sağlanırken yılın ikinci yarısında 
AB”deki sorunların derinleşmesiyle tablo tersine dönmüş ve resmi rezervlerde düşüş 

yaşanmıştır. 

AB'deki krizin sermaye girişlerine etkisinin uzun vadeli sermaye 

akımlarından ziyade kısa vadeli ve portföy yatırımları kaynaklı olduğu görülmektedir 

(TCMB, 2011). Söz konusu etkinin 2012 yılında ortadan kalktığı ve yüksek sermaye 

girişleri sonucunda resmi rezervlerde artış yaşandığı göze çarpmaktadır. 

3.3.1.3. Beklentiler 

Beklenti yönetimi, piyasaların etkin bir şekilde işlemesi, tüketim ve yatırım 

talebinin istikrarlı bir seyir izlemesi açısından son derece önemlidir. Ekonomideki 

olumsuz gelişmeler beklentileri, beklentiler de ekonomiyi etkilemektedir. Krizle 
birlikte beklentilerin ekonomi açısından taşıdığı önem bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Küresel ekonominin geleceğine ilişkin belirsizlikler artmış, olumsuz beklentiler 

ülkelerin krize giriş sürecini hızlandırırken toparlanmalarını da geciktirmiştir. 
Uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmelerin Türkiye'yi etkileme 

kanallarından birisi de beklentilerdeki bozulma ve güven kaybı olmuştur. Özel 
kesimin ekonomiye ilişkin beklentilerini yansıtan reel kesim güven endeksi ile 
büyüme arasında yakın bir ilişki olduğu göze çarpmaktadır. 
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Grafik 3.5. Reel Kesim Güven Endeksi-Büyüme İlişkisi 
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Kaynak: TCMB 

Grafik 3.9'ten de görüleceği gibi Türkiye'de krizin derinleştiği 2008 yılı son 
çeyreği ile 2009 yılı ilk çeyreğinde reel kesim güven endeksi ekonomik faaliyetlere 

ilişkin istikrarlı görünümü temsil eden 100 seviyesinin oldukça altında yer almıştır. 

Aynı dönemlerde tüketici güven endeksi de oldukça düşük gerçekleşmiştir. 
Krizle birlikte ekonomiye duyulan güven azalmıştır (Grafik 3.6). 

Belirsizliklerin artması ve ekonominin öngörülebilirliğinin azalması hem tüketimin 
hem de yatırımların durmasına neden olmuştur. Yurtiçi talebin hız kesmesiyle 

ekonomide daralma yaşanmış, işsizlik oranları artmıştır. 

Grafik 3.6. Tüketici Güven Endeksi 
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Kaynak: TÜİK 
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Küresel ekonomiyle pek çok açıdan bütünleşmiş olan Türkiye, küresel 

piyasalardaki gelişmelere karşı son derece duyarlı bir yapıdadır. Nitekim krizden de 

en çok uluslararası piyasalarla bağını oluşturan dış ticaret ve dış finansman 
kanallarıyla etkilenmiştir. Finans sektöründe başlayan kriz, Türkiye?nin daha çok reel 

sektöründe etkili olmuştur. İlerleyen bölümde krizin etkileri daha detaylı olarak ele 
alınacaktır. 

3.3.2. Krizin Türkiye'ye Etkileri 

2001 krizi sonrasında kesintisiz büyüme sürecine giren Türkiye, 2002-2007 

yılları arasında ortalama yüzde 6,8 büyümüştür. 2008 yılında küresel ölçeğe yayılan 

krizle birlikte Türkiye'de de büyüme hızı yavaşlamış, 2009 yılında ise ekonomide 
daralma yaşanmıştır. 

Küresel kriz sürecinde Türkiye, geçmiş kriz tecrübeleri sonrasında uyguladığı 

reformların faydasını görmüş, krize göreceli olarak güçlü bankacılık sektörü ve kamu 
maliyesiyle yakalanmış ve mali sektörde başlayan kriz, ülkenin sadece reel sektörünü 

derinden etkilemiştir (Soylu, 2009: 262). Türkiye'deki bankacılık sektörü ise, 

yukarıda dış finansman bölümünde anlatıldığı gibi, yurtdışı fonlama imkanlarının 

azalmasından olumsuz etkilenmiş, toplam kredi hacminde daralmalar görülmüştür. 
Önceki bölümde anlatıldığı gibi daha çok yurtdışı talepteki daralma ve 

finansman koşullarındaki bozulma ülkeyi olumsuz etkilemiş ve ekonomide üretim 
yavaşlamış, GSYH daralmış, işsizlik oranları artış göstermiştir. 

Grafik 3.5'te görüldüğü gibi Türkiye ekonomisi, 2008 yılının son 

çeyreğinden başlayarak dört çeyrek üst üste daralmıştır. 2009 yılının ilk çeyreği, 

krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği dönem olmuş ve ekonomi yüzde 14,7 ile 
Cumhuriyet tarihindeki en keskin daralmalarından birini yaşamıştır. Ekonomideki 

daralma işsizlik oranlarına da yansımıştır. 
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Grafik 3.7. İşsizlik Oranları 

(Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış, Yüzde) 
  

16.0 

15.0 

14.0 
13.0 

12.0 
11.0 

10.0 

90 

80 
70 

  
Mayıs Eylül Mayıs Eylül Mayıs Eylül Mayıs Eyliüi Mayıs Eylül Mayıs Eylül Mayıs Eylül     2006-Ocak 2007-Ocak 2008-Ocak 2009-Ocak 2010-Ocak 2011-Ocak 2012-Ocak 
  

Kaynak: TÜİK 

İç ve dış talepteki daralma, üretimin kısılmasına ve işten çıkarmalara neden 
olmuştur. 2008 yılı Nisan ayında yüzde 10'a gerileyen mevsimsel etkilerden 

arındırılmış işsizlik oranı, 2009 yılı Nisan ayında yüzde 15'e ulaşmıştır. Alınan 
tedbirlerle birlikte yurtiçi talep canlanmış ve işsizlik gerilemeye başlamıştır. 2012 

yılı Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik yüzde 8,9 ile son yılların en düşük 
seviyesine gerilemiştir. Son dönemde işsizlik bir miktar artış göstererek 2012 yılı 

Aralık döneminde yüzde 9,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Krizin etkilerinin en yoğun görüldüğü göstergelerden biri de enflasyondur. 
Olumsuz beklentiler ve tüketici gelirlerindeki azalışlar nedeniyle ekonomide 

harcamaların kesilmesi ve yurtiçi talebin hızla daralması fiyatların gerilemesine 

neden olmuştur. Ayrıca talebi canlandırmak amacıyla yapılan geçici vergi indirimleri 
ve enerji fiyatlarındaki azalmanın maliyetleri düşürmesi de fiyatların gerilemesinde 

etkili olmuştur. 

Grafik 3.8'de toplam yurtiçi talep ile Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) arasında 
bir ilişki olduğu, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFEY'nin, TCMB”nin müdahalelerine 
de bağlı olarak, onlara göre daha yatay bir seyir izlediği göze çarpmaktadır. 2008 

yılından itibaren fiyatların azaldığı, toparlanmayla beraber tekrar kriz öncesi 
seviyelerine döndüğü görülmektedir. 
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Grafik 3.8. Toplam Nihai Yurtiçi Talep ve 3 Aylık Ortalama TÜFE ile ÜFE 
(Yıllık Yüzde Değişim) 
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Kaynak: TÜİK 
Krizin Türkiye'de yarattığı bir başka etki, bütçe açığının artmasıdır. 

Ekonomideki daralmayı durdurmak, yurtiçi talebi yeniden canlandırmak amacıyla 
alınan mali önlemler kamu harcamalarını artırırken, ekonomik aktivitedeki 

daralmaya bağlı olarak vergi gelirlerinin azalması bütçe gelirlerini daraltmış ve 

böylelikle bütçe açığı artış eğilimine gitmiştir. 

Söz konusu göstergeler, Türkiye'nin de küresel ekonominin bir parçası olarak 
krizden etkilendiğini, krizin en yoğun hissedildiği dönemlerde daralma yaşadığını, 

ülkede işsizliğin arttığını, talebin kısıldığını, fiyatların düştüğünü ortaya koymakta ve 

alınan önlemlerin de etkisiyle ekonominin toparlanma sürecine girerek kriz öncesi 
seviyeleri yakaladığını göstermektedir. 
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4. İHRACAT- İTHALAT TALEP FONKSİYONLARI VE AB'YE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN SEKTÖREL İHRACATIN TAHMİNİ 

4.1. o İhracat ve İthalat Fonksiyonları Talep Esnekliği 

İthalat ve ihracat fonksiyonlarının esneklikleri, uygulanan politikaların 
oluşturacağı etkileri tahmin etmekte ve olası dış şoklar karşısında ülkenin etkilenme 
derecesini öngörmekte kullanılmaktadır. 

İhracat ve ithalatın fiyat ve gelir esnekliklerini tahmin etmek, 
makroekonomik politika uygulamaları açısından önem taşımaktadır. Para, maliye 
politikalarının ve harcamaların ülkenin ödemeler dengesinde yaratacağı etkiyi 

görmek, ticari ortaklarda ya da yurtiçinde istihdam politikalarının, fiyat ve ekonomik 

aktivitedeki değişikliklerin uluslararası geçiş etkisini anlamak için söz konusu 
esneklikleri tahmin etmek gereklidir. 

Senhadji and Montenegro (1998:4) talep esnekliğini, fiyat ve gelirdeki 

değişiklikler karşısında talebin gösterdiği duyarlılık olarak tanımlamıştır. Yüksek 
gelir esnekliğinin ihracatın büyümenin motoru olma özelliğini güçlendireceğini ifade 

eden Senhadji ve Montenegro (1998), yüksek fiyat esnekliğinin ise uluslararası 

piyasanın söz konusu mallarda daha rekabetçi olduğu anlamına geleceğini 
belirtmiştir. Yüksek fiyat esnekliği söz konusu olduğunda fiyat değişimlerinin ve reel 

devalüasyonların ihracat gelirlerini daha çok etkileyeceği ifade edilmiştir. 

Ulusal para biriminde yapılacak devalüasyonun veya dalgalı döviz kurunun 
etkilerini tespit etmek için sıklıkla Marshall-Lemer Koşulu kullanılmaktadır. Söz 

konusu koşula göre bir devalüasyonun cari işlemler dengesine olumlu yansıması için 

ihracat ve ithalat fiyat esneklikleri toplamının (mutlak değerler toplamı) birden 
büyük olması gerekmektedir (Dennis and Alfred, 1986; Wilson, 2009). 

Teorik olarak bir ülkenin para birimi değer kaybederse ya da para biriminde 

devalüasyon gerçekleştirilirse ihracat fiyatları ucuzlayacağı için ihracat miktarının 
artacağı, Ithalat pahalı hale geleceği için ithalat miktarının azalacağı ve sonuçta cari 

işlemler dengesinde iyileşme yaşanacağı beklenmektedir. Ancak her zaman bu 

durum görülmemektedir. Fiyat değişiminin harcamalar ve gelirler üzerindeki etkisi 
talebin fiyat esnekliğine bağlı olarak değişmektedir. Devalüasyon sonucunda ihracat 

mallarının ucuzlaması ihracat miktarını artıracaktır. Ancak fiyatlardaki azalış ve 
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miktardaki artış sonucunda gelirde meydana gelecek net etki belirsiz kalacak, fiyat 
esnekliğine bağlı olarak değişecektir. Benzer şekilde ithalat mallarının pahalı hale 

gelmesi talep edilen miktarı azaltacak, ancak harcamalardaki net etki talep 
esnekliğine bağlı kalacaktır. Bu noktada, Marshall-Lerner koşulu para biriminde 

meydana gelebilecek değer kaybının veya gerçekleştirilecek devalüasyonun cari 

işlemler dengesini iyileştirmekte ne kadar başarılı olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Koşula göre döviz kurundaki değer kaybı, ihracat ve ithalat talebi fiyat esneklikleri 
toplamı birden büyükse başarılı olacaktır. Eşitlik olarak yazacak olursak, döviz 

kurundaki azalışın cari işlemler açığını azaltmakta başarılı olması koşulu şu 
şekildedir: 

Pİ *PA >1 4.1) 

(4.1) numaralı eşitsizlikte Pİ, ihracat talebi fiyat esnekliğini, P2, ise ithalat 
talebi fiyat esnekliğini ifade etmektedir. 

İthalat ve ihracat talebinin fiyat ve gelir esneklikleri tahmin edilirken mal 
farklılaştırması altında ticaretin gerçekleştiğini varsayan tam ikame olmayan mallar 

modeli (imperfect substitution model) kullanılmaktadır (Goldstein and Khan 1985; 

Algieri, 2004:175). İthalat ve ihracat ürünlerinin yurt içinde üretilen ürünler ile tam 
ikame olmadığını varsayan bu modelde “tek fiyat kanunu”nun ülkeler arasında ve 

ülke içinde geçerli olmadığı bulgusu yer almaktadır. Söz konusu hipotez, ampirik 

bulgularla da desteklenmektedir. Eğer yurtiçi mallar ve yabancı mallar tam ikame 
olsaydı, bir ülke ya ihracatçı ya da ithalatçı ülke konumunda olurdu (Algieri, 

2004:176). Dünya piyasasında çift yönlü ticaretin yaygın olarak gerçekleşmesi ve bir 

ülkede hem ithalatın hem de yurtiçi üretimin eş anlı olarak gerçekleşmesi tam ikame 

hipotezini reddetmemize neden olmaktadır. Aynı ürünün fiyatı ülkeden ülkeye 
farklılık göstermekle kalmamakta, bir ülkede yuttiçi fiyat ile ihracat fiyatı dahi 

farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, tam ikame olmayan mallar modelinde 

öngörüldüğü gibi, pek çok ticarete konu malın arz ve talebinde sonlu fiyat esnekliği 
tahmin edilmektedir. 

Fiyat ve gelir esneklikleri tahmin eden çalışmalarda genellikle ABD ve AB 

ile yapılan ticaret konu alınmıştır. Çoğu çalışmada fiyat esnekliğinin O ile -4 arasında 
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yer aldığı, gelir esnekliğinin ise 0,17 ile 4,5 aralığında bulunduğu hesaplanmıştır 

(Algieri, 2004: 175). 
Tam ikame olmayan mallar modelinde ülkenin gerçekleştirdiği ihracat ve 

dünyanın geri kalanından (* ile ifade edilecek) gerçekleştirdiği ithalat çeşitli 

eşitliklerle formüle edilmiştir. 

MS“ —y(Y,PM, p) YuY3 >0,y7<0 (4.2) 
Xİ—n(Y'e,P*, P*e) Tı, > 0,77 <0 (4.3) 
MS —p(PM(1459), PN) Ypı>0,p7<0 (4.4) 
KS —E(P*(145),P) >0,8, <0 (4.5) 

PM —P*“(14T)e (4.6) 

PM* — PX(14T*)/e (4.1) 

MS — M'e (4.8) 
Xd — xs (4.9) 

Söz konusu eşitliklerdeki değişkenler, ülke tarafından talep edilen ithalat 

düzeyini (M“), dünyanın ülke ihracatına yönelik talebini (X“), dünya tarafından 
ülkeye yönelik ithalat arzını (Mİ), ülkenin dünyaya ihracat arzını (X*), ithalatçılar 

tarafından ödenen fiyatı (PM,PM*), ihracatçılara ödenen fiyatı (P”,P**), gelir 
düzeylerini (Y, Y*), ülkelerde üretilen malların fiyatlarını (P, P*), tarifeleri (T,T*), 

teşvikleri (S, 5*) ve reel döviz kurunu (e) temsil etmektedir. 
Standart talep teorisinde olduğu gibi bu modelde de kişilerin bütçe kısıtı 

altında faydalarını maksimize etmeye çalıştıkları varsayılmaktadır. Bu nedenle ithalat 

talep fonksiyonunun ithalat yapan ülkenin gelir düzeyine, ithal malın fiyatına ve 

yurtiçi ikamesinin fiyatına bağlı olduğu görülmektedir. Eşitliğin logaritması 
alındığında gelir ve ikame mal fiyat esnekliğinin pozitif, ticareti yapılan malın fiyat 

esnekliğinin ise negatif olması beklenmektedir. 

4.1.1. İthalat Fonksiyonu 

İthalat talep fonksiyonunun en basit halinde, i ülkesi tarafından talep edilen 
ithalat miktarı, ithalat fiyatlarının yurtiçi fiyatlara oranı (ithalat ile yerli ürünler 

arasındaki ikame edilebilirliği göstermektedir) ile yurt içi reel gelirin bir 
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fonksiyonudur (Khan, 1974:679). Log-doğrusal şekilde tahmin edilecek eşitlik 
şöyledir: 

logMi — aşlog(5d. * azlogYu tu, (4.10) 
Eşitlikte, 

Mz i ülkesinin gerçekleştirdiği ithalat miktarını, 

PM; i ülkesinin ithalat birim değerini, 

PD;-i ülkesinin yurt içi fiyat düzeyini, 

Yızi ülkesinin reel gelirini, 

u;> hata terimini ve d talebi simgelemektedir. 

Eşitlik logaritmik olarak yazıldığı için &,ve a, göreli fiyat ve gelir esnekliği 

olarak tanımlanmaktadır. Katsayıların beklenen işaretleri şu şekildedir: 

a, <0;a;>0 

Diğer taraftan «,'nin negatif de olabileceği tartışılmaktadır. İthalatın tüketim 
ve üretim arasındaki farka eşit olduğu düşünüldüğünde gelir artışının üretimi 
tüketimden hızlı artırması durumunda ithalat azalacaktır (Magee (1975), Khan and 

Ross (1977). 

Eşitliğin logaritmik olarak yazılması, açıklayıcı değişkenlerdeki artış ve 

azalışlar karşısında ithalatın orantılı tepki vermesini sağlamaktadır (Khan, 1974). 

(4.10) numaralı eşitlik gibi bir eşitlik tahmin edilirken iki temel varsayım 
yapılmaktadır. Öncelikle eşitlik oluşturulurken örtük olarak ithalatçıların her zaman 

ithalat talep fonksiyonunun içinde yer aldığı varsayılmaktadır. Yani Mf — M; olduğu 
varsayılmaktadır. İkinci olarak eğer (4.10) numaralı eşitlik indirgenmiş Sıradan En 
Küçük Kareler (OLS) yöntemiyle tahmin edilecekse arz fiyat esnekliklerinin sonsuz 

olduğu (ya da çok yüksek olduğu) varsayımı yapılmaktadır. Böylelikle ithalat 
fiyatları dışsal olarak ele alınabilecektir. Söz konusu iki varsayımdan biri 

gerçekleşmezse (4.10) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilen &, katsayıları 

sapmalı ve tutarsız olacaktır. 
Logaritmik olarak yazılan (4.10) numaralı eşitliğin tahmin edilmesiyle elde 

edilecek &, katsayısı fiyat esnekliğini ifade etmektedir. w, katsayısı göreli 

fiyatlardaki yüzde Ilik artışın ithalat talebini yüzde kaç azaltacağını göstermektedir. 

Diğer bir ifadeyle i ülkesinin ithalat birim değeri yurt içi fiyatlarına göre yüzde | 
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fazla artış gösterirse i ülkesinin ithalat talebinin yüzde kaç daralacağını ifade 

etmektedir. Gelir esnekliğini temsil eden &, katsayısı ise i ülkesinin gelirlerinde 

meydana gelecek yüzde | 'lik artışın i ülkesinin ithalat talebini yüzde kaç artıracağını 
göstermektedir. 

4.1.2. İhracat Fonksiyonu 

Dünya ülkelerinin i ülkesinin ihracatına olan talebini ifade eden ihracat talep 

fonksiyonu log-doğrusal şekilde aşağıdaki gibi yazılmaktadır: 

l0gX$ — Bo $ Bılog(Z Ye 4 BalogW, 4 ve (4.11) 
Eşitlikte, 

X;—i ülkesinin gerçekleştirdiği ihracat miktarını, 

PX;> i ülkesinin ihracat birim değerini, 

PW— dünya fiyat düzeyini, 

W — dünya reel gelirini ifade etmektedir. 

Bı ve Ba sırasıyla fiyat ve gelir esnekliklerini temsil etmektedir. 8, < O ve 

Ba > 0 olması beklenmektedir. 

Logaritmik olarak yazılan (4.11) numaralı eşitliğin tahmin edilmesiyle elde 

edilecek 8, katsayısı ihracat talebinin fiyat esnekliğini ifade etmektedir. 8, katsayısı 

göreli fiyatlardaki yüzde |'lik artışın ihracat talebini yüzde kaç azaltacağını 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle i ülkesinin ihracat birim değeri dünya fiyatlarına 
göre yüzde | fazla artış gösterirse i ülkesinin ihracatına olan talebin yüzde kaç 

daralacağını ifade etmektedir. Gelir esnekliğini temsil eden 8, katsayısı ise dünya 

ülkelerinin gelirlerinde meydana gelecek yüzde lik artışın i ülkesinin ihracatına 

olan talebi yüzde kaç artıracağını göstermektedir. 

4.2. o İhracat Fonksiyonu Tahmin Eden Nicel Çalışmalar 

4.2.1. Dünyada İhracat Fonksiyonu Tahmin Eden Çalışmalar 

İhracat fonksiyonu tahmin eden çalışmalar incelenirken ilk olarak Khan 
(1974Y'a değinmekte yarar vardır. Khan (1974) 1951-1969 dönemi için 15 ülkenin 
ihracat ve ithalat talep fonksiyonlarını tahmin etmiştir. Eşitliklerde ithalat talebi 

göreli fiyatlar ile yurtiçi gelirin, ihracat talebi ise göreli fiyatlar ile dünya gelirinin 
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fonksiyonu olarak yazılmıştır. Khan bu fonksiyonları En Küçük Kareler (OLS) 
metoduyla tahmin etmiş ve gelişmekte olan ülkelerde fiyatların ihracat ve ithalat 

üzerinde etkili olduğu ve Marshali-Lerner koşulunun sağlandığı sonucuna ulaşmıştır. 

Warner ve Kreinin (1983) da Khan (1974Y'a benzer bir model kurmuş ancak 
Khan (1974)'dan iki konuda farklılaşmıştır. Warner ve Kreinin (1983) ilk olarak 

analiz dönemini hem sabit kur rejiminin uygulandığı hem de dalgalı kur rejiminin 

uygulandığı dönemleri kapsadığı için iki döneme ayırmıştır. Çeyreklik veri 

kullanılarak yapılan analizlerde ilk dönem 1957:1-1970:4 (sabit kur rejiminin 
uygulandığı dönem) ikinci dönem 1972:1-1980:4 (dalgalı kur rejimi dönemi) olarak 

ayrılmıştır. İkinci olarak Warner ve Kreinin (1983) ithalat talebi fonksiyonunu Khan 
(1974)'a benzer şekilde kurmuş ancak tahminleri petrol ürünlerini çıkararak da 
tekrarlamıştır. 19 ülke için yapılan analizler sonucunda dalgalı döviz kuru rejimine 

geçişin birçok büyük ülkede ithalat miktarını etkilediği -negatif veya pozitif yönde¬ 
ve döviz kuru ile rakip ülkelerin ihracat fiyatlarının bir ülkenin ihracatı için önemli 

etkenler olduğu yorumuna ulaşılmıştır. 

Bahmani-Oskooce (1986) 1973-1980 dönemi çeyreklik verileri kullanarak 7 

gelişmekte olan ülke için ihracat ve ithalat talep fonksiyonları tahmin etmiştir. Nispi 
fiyatlar ve efektif döviz kurunun gecikmeli değerleri de modele dâhil edilmiştir. 

İhracat talebi fonksiyonunda reel gelir değişkeni olarak ticari ortakların reel 
gelirlerinin ağırlıklı ortalaması kullanılırken, nispi fiyat olarak ihracat fiyatının ticari 

ortakların ihracat fiyatlarının ağırlıklı ortalamasına oranı kullanılmış ve efektif döviz 

kuru da fonksiyona dahil edilmiştir. Analizler sonucunda dış ticaret akımlarının uzun 

dönemde nispi fiyatlara döviz kurundan daha fazla duyarlı olduğu yorumu 
yapılmıştır. 

Bahmani-Oskooce ve Niroomand (1998), 1960-1992 dönemini kapsayan 

yılık verilerle oluşturduğu ihracat talebi fonksiyonunda, reel gelir olarak 
sanayileşmiş ülkelerdeki sanayi üretim endeksini kullanırken nispi fiyat olarak 

ihracat fiyatının dünya ihracat fiyat seviyesine oranını kullanmıştır. 30 ülke için 

yapılan çalışmada neredeyse tüm ülkeler için devalüasyonun ticari dengeyi düzelttiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Senhadji ve Montenegro (1998) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu elli üç 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için ihracat talep esneklikleri tahmin etmiştir. 
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Çalışmada ülkenin reel ihracatı, ülkenin ihracat fiyatı ile rakiplerinin fiyatı oranı ve 

reel GSYH'dan ülkenin ihracatının çıkarılmasıyla elde edilen aktivite değişkeninin 

fonksiyonu olarak ele alınmıştır. Yapılan analizler sonucu, ortalama uzun dönemli 
fiyat ve gelir esneklikleri sırasıyla -1 ve 1,5 olarak elde edilmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerin gelişmiş ülkelere göre fiyat esnekliklerinin genellikle daha düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada Türkiye'nin kısa dönemli fiyat ve gelir esnekliği 

birden küçük tahmin edilirken uzun dönemli fiyat esnekliğinin birden oldukça büyük 
(44,72), gelir esnekliğinin ise birden küçük (0,51) olduğu tahmin edilmiştir. 

Son dönemde yapılan çalışmalardan Kumar (2011), gelişmekte olan Asya 

ülkeleri (Hindistan, Çin, Filipinler, Endonezya, Singapur ve Malezya) için ihracat 

talep denklemi tahmin etmiştir. Göreli fiyatların yanına nominal döviz kurunu da 

ilave ederek yapılan ihracat talebi tahmininde 1970-2007 dönemi verileri 
kullanılmıştır. Uzun dönemli gelir esnekliklerinin 1 ile 1,3 arasında, göreli fiyat 

esnekliklerinin ise -1 ile -1,4 arasında olduğu tahmin edilirken, Granger nedensellik 

testi sonucunda söz konusu ülkelerde uzun dönemli gelir ve göreli fiyatların ihracatın 

Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda gelişmekte olan Asya 
ülkelerinde ihracatın büyümenin motoru olabileceği ve ihracatı teşvik eden 

politikaların uygulanması gerektiği; fiyat esnekliklerinin ise uluslararası piyasada 

ihracatın rekabetçi olduğunu gösterdiği ve reel develüasyonların ihracat gelirlerini 
artırmak için kullanılabileceği yönünde yorumlar yapılmıştır. 

4.2.2. Türkiye İçin İhracat Fonksiyonu Tahmin Eden Çalışmalar 

Türkiye için toplam ihracat fonksiyonu tahmin eden pek çok çalışma 

yapılmıştır. İhracat fonksiyonu tahmin eden çalışmalardan bazılarının amacı döviz 
kurunun veya Gümrük Birliğinin Türkiye'nin ihracatındaki rolünü hesaplamak iken 

bazı çalışmalar ihracatın sergilediği hızlı artışın belirleyenlerini tahmin etmeyi 

amaçlamıştır. Genel olarak, ihracat fonksiyonu tahmin eden çalışmaların ortak 
amacı, ihracatın gelişimini etkileyen temel unsurları ortaya koymak ve değişkenlerin 

etkilerini kıyaslamak olmuştur. 

Arslan ve Wijnbergen (1993) 1980-1987 yılları arasında ihracatta görülen 
hızlı artışın arkasındaki unsurları belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada konu edilen 

temel husus, ihracat teşviklerinin ve reel döviz kurundaki değer kayıplarının 
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Türkiye'nin ihracat büyümesine göreli katkılarını tahmin etmektir. Bu amaçla ihracat 
arz ve talep denklemleri tahmin edilmiştir. Petrol ihraç eden ülkeler ile petrol 

ihracatçısı olmayan ülkeler için ayrı ayrı tahmin edilen ihracat talebi denklemleri 
sonucunda her iki ülke grubu için de ihracat talebinin göreli fiyat ve diğer ülke geliri 

esnekliklerinin anlamlı ve yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda, döviz kurunda reel değer kayıplarına izin vermenin ihracat teşviklerine 

göre ihracat büyümesinde daha etkili rol oynadığı saptanmıştır. 
Şahinbeyoğlu ve Ulaşan (1999) 1987-1998 dönemi için Türkiye'nin ihracat 

arz ve talep fonksiyonlarını tahmin etmiştir. Çalışmanın temel amacı, geçmişteki 

çalışmaların ihracatın gelecekteki eğilimleri için güvenilir bir kılavuz olarak 
kullanılıp kullanılamayacağını görmek olarak açıklanmıştır. Reel ihracat arzı reel 

yurtiçi gelirin ve reel efektif döviz kurunun bir fonksiyonu olarak ele alınırken reel 

ihracat talebi reel diğer ülke gelirinin ve reel efektif döviz kurunun fonksiyonu olarak 
yazılmıştır. Uygulanan ECM sonuçlarına göre ihracat arz ve talebinin hem fiyat hem 
de gelir esneklikleri birden küçük olarak hesaplanmıştır. 

Özatay (2000) yüksek enflasyon ve borçluluk oranına sahip Türkiye için 
çeyreklik makroekonometrik model tahmin etmiş ve bu doğrultuda toplam ihracatı 

reel döviz kurunun ve diğer ülke gelirinin bir fonksiyonu olarak modellemiştir. 

Yapılan analizler sonucunda diğer ülke gelirinin katsayısı anlamsız bulunurken reel 
döviz kurunun katsayısı anlamlı ve birden küçük tahmin edilmiştir. 

Acaravcı ve Öztürk (2002) döviz kuru değişkenliğinin Türkiye ihracatı 
üzerindeki etkilerini 1989:01-2002:08 dönemleri için aylık veriler kullanarak 
incelemiştir. Döviz kurundaki değişkenliğin diğer bir ifadeyle döviz kurundaki 

belirsizliğin artmasının ihracat talebi üzerinde negatif etki yarattığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Coşar (2002) Türkiye'nin ihracatına olan talebin fiyat ve gelir esnekliklerini 
tahmin etmiştir. Panel veri yöntemiyle yapılan analizler sonucunda değişkenler 

arasında koentegrasyon (eşbütünleşme) bulunmuş ve bunun sonucunda hata 
düzeltme modeli kullanılarak altı temel ticaret ortağına (Almanya, ABD, İtalya, 

İngiltere, Fransa ve Hollanda) yapılan toplam ihracat tahmin edilmiştir. İhracat 
performansı ayrıca hem temel ticaret ortakları için hem de dokuz sektör için 

görünüşte ilişkisiz regresyon modeli (SUR) tahmin yöntemi kullanılarak analiz 
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edilmiştir. Toplam ihracat talebinin yabancı gelir esnekliği hem kısa dönemde hem 
de uzun dönemde birden yüksek tahmin edilmiştir. Kur esnekliği ise hem kısa 

dönemde hem de uzun dönemde birden küçük hesaplanmıştır. SUR sistemi ile temel 

ticaret ortaklarımız için yapılan tahmin sonucu da panel veri yöntemiyle yapılan 
tahmin sonucuyla uyumlu bulunmuştur. 

Sarıkaya (2004) Türkiye'nin ihracat dinamiklerini ortaya koymayı 

hedeflemiştir. 1989:1-2003:3 dönemini kapsayan çalışma, 2002 yılından sonra reel 
döviz kurundaki değerlenmeye karşın ihracatta görülen hızlı artışı açıklamada birim 

ücretlerin etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. 1999 yılından sonra Türkiye 

ihracatının temel belirleyeninin reel döviz kurundan ziyade reel birim ücretler olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Etki-tepki analizi sonucunda reel birim ücret şokunun kısa 

dönemli etkisinin reel döviz kuruna kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Benzer 

şekilde, uzun dönemli etkilerde de aynı sonuca ulaşılmıştır. Çalışmada uygulanan 
hata düzeltme modeli de etki-tepki analizi ile uyumlu sonuçlar vermiş, reel döviz 

kurunun Türkiye ihracat denkleminin tek belirleyicisi olmadığı sonucunu ortaya 

koymuştur. Genel olarak çalışmada reel döviz kurundaki değerlenmeye rağmen 

işgücü piyasasında verimlilik artırılarak ihracat büyümesinin sağlanabileceği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Aydın ve ark. (2004), ihracat arzı ve ithalat talebi için, Engle-Granger 
tarafından önerilen iki aşamalı yöntemle uzun ve kısa dönem olmak üzere ikişer 

regresyon tahmin etmiştir. Çalışmada ayrıca vektör hata düzeltme metodu da 

kullanılarak iki farklı yöntemin bulguları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda ihracatın birim işgücü maliyeti, ihracat fiyatları ve gelir tarafından 
belirlendiği tespit edilirken, ithalatın daha çok reel GSYH ve reel efektif döviz 

kurundan etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca reel döviz kurunun 

ithalatın ve dış ticaret açığının önemli bir belirleyicisi olduğu, ancak ihracat için aynı 

durumun geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İhracatı artırmak için verimliliği 
artırıcı politikalar uygulanması gerekliliği vurgulanmıştır. 

Yaşar ve Nelson (2004) Türk giyim, motorlu taşıtlar ve motor aksamları 

sektörlerinde ihracat ile verimlilik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Firma düzeyinde 

veriyle hata düzeltme yöntemini kullanarak 1990-1996 yılları arasında ihracat ve 
verimlilik arasındaki çift yönlü ilişki hem kısa dönemli hem de uzun dönemli olarak 
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incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda verimliliğin ihracat üzerindeki etkisinin 

ihracatın verimlilik üzerindeki etkisinden daha güçlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Sonuç olarak daha verimli firmaların ihracat pazarına girdiği yorumu yapılmıştır. 

Şimşek ve Kadılar (2005), 1970-2002 dönemi verilerini kullanarak 

Türkiye'nin ihracatına olan talebi analiz etmiştir. Çalışmada ihracat talebi ile gelir ve 
nispi fiyatlar arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek amacıyla sınır testi yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan analizler, ihracatla gelir ve göreli fiyatların eşbütünleşik 

olduğunu ve ihracatın gelir ve göreli fiyat esnekliklerinin sırasıyla 0,21 ve -1,684 
olduğunu göstermiştir. 

Saygılı (2010), birim işgücü maliyeti ile reel ücretler, verimlilik ve reel 

efektif döviz kuru gibi maliyet unsurlarının sektörel ihracat üzerindeki etkilerini 
ölçmeyi amaçlamış ve bu amaçla 17 imalat sanayii sektörü için panel veri 

yöntemiyle tahmin yapmıştır. Analizler sonucunda birim işgücü maliyeti esnekliğinin 

sadece dönemler arasında değil sektörler arasında da farklılaştığı, imalat sanayii reel 

birim işgücü maliyeti esnekliğinin son yıllarda azaldığı tespit edilmiştir. Maliyet 
unsurları ile imalat sanayii ihracatı arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda, 

esnekliğin azalmasının temel nedeninin klasik ihracat-reel ücret ilişkisinin zamanla 

değişmesi olduğu çıkarımı yapılmıştır. Diğer taraftan birim işgücü maliyeti esnekliği 
azalsa da anlamlılık devam etmekte, yani verimlilik ve reel efektif döviz kurunun 

güçlü pozitif etkisine rağmen reel birim işgücü maliyeti imalat sanayii ihracatını 

açıklamakta kullanılabilir olma özelliğini korumaktadır. 

43. Türkiye'nin AB-27'ye Yaptığı İhracatın Sektörel Analizi 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye'nin AB-27?ye gerçekleştirdiği ihracatı 

tahmin etmeye yönelik analizler yapılacaktır. Bu amaçla, bazı imalat sanayii 

sektörleri ve toplam imalat sanayiinde AB 27'ye ihracat talep fonksiyonu 
oluşturulacak, tek tek söz konusu ihracat fonksiyonları tahmin edilerek sektörel reel 

kur ve gelir esneklikleri hesaplanacaktır. Tahmin edilecek olan ihracat talep 

fonksiyonu şu şekildedir: 
PTRi 

log Xi — Bo * BulogG t BzilogYap * ve (4.12)   
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Fonksiyonda X;, i sektöründe AB-27'ye yapılan reel ihracatı; Prri/PaBi > 

Türkiye'nin i sektöründeki ihracat fiyat endeksinin AB-27'nin i sektöründeki Üretici 
Fiyatları Endeksine bölünmesiyle elde edilen göreli fiyatları, e nominal Avro/TL 

kurunu, Yap ise AB-27'nin reel gelirini temsil etmektedir. Bilindiği gibi reel kur şu 
şekilde hesaplanmaktadır: 

— Pdi Rı < a (4.13)   

(4.13) numaralı eşitlikte Pg;ülkenin i sektöründeki ihracat fiyat endeksini, 
Pr,i ithalatçı ülkenin sektöründeki fiyat endeksini ve e nominal kuru 
simgelemektedir. 

Dolayısıyla 8, ; AB-27'ye i sektöründe yapılan ihracatın reel kur esnekliğini 

ifade etmektedir. Benzer şekilde 8,;, Türkiye'nin AB-27'ye i sektöründeki ihracat 

gelir esnekliğini temsil etmektedir. Reel ihracat ile reel kur değişkeni arasında 

negatif bir ilişkinin olması beklenmektedir. AB-27'nin fiyatlarına göre Türkiye'nin 
ihraç ürünlerinin fiyatlarında meydana gelecek bir düşüş ya da nominal kurdaki bir 

artış, ihraç ürünlerinin rekabetini arttıracağı için, AB'nin talebini artıracaktır. AB'nin 
reel gelirinde meydana gelecek bir artışın ise, ülkenin yabancı mallara olan talebini 

artırması ve böylelikle AB'nin reel geliri ile Türkiye'nin AB'ye gerçekleştirdiği reel 

ihracat arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olması beklenmektedir. 

Türkiye'nin AB-27'ye yaptığı sektörel reel ihracat verilerini oluşturmak için 
TÜİK”ten temin edilen ISIC Rev. 4 sınıflamasında nominal ihracat rakamları ve ISIC 

Rev. 3 sınıflamasında ihracat birim değer endeksleri kullanılmıştır. AB-27'nin 

fiyatları için EuroStat'tan alınan Üretici Fiyatları Endekslerinin Nace Rev. 2 
sınıflamasında olması ve Nace Rev. 2 sınıflaması ile ISIC Rev. 4 sınıflamasının 

birinci ve ikinci seviyelerinin aynı olması (TÜİK, 2007: 28) nedeniyle ihracatta da 
ISIC Rev. 4 sınıflaması tercih edilmiştir. Türkiye'nin ihracat birim değer 

endekslerinin TÜİK tarafından 1SIC Rev. 4 sınıflamasında geçmişe doğru 

açıklanmıyor olması nedeniyle ihracat fiyatı olarak ISIC Rev. 3 sınıflamasında 

oldukça yakın isim altında yer alan sektörlerin fiyatları kullanılmıştır. AB 27'nin 

geliri de EuroStat'tan alınmıştır. AB-27'nin cari fiyatlarla GSYH'sı GSYH fiyat 

deflatörüne bölünerek reel hale getirilmiştir. Hem reel ihracat hem de AB-27'nin reel 
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geliri mevsimsel olarak düzeltilmiştir. Daha sonra bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 
logaritmaları alınarak 4.12 no.lu denklem tahmin edilmiştir. 

Modelde kullanılan veriler 2002:1-2012:4 dönemini kapsamaktadır. Modele 

ayrıca 2007:3- 2010:1 ve 2011:2-2012:4 dönemlerinde “bir” değerini alan* kriz kukla 
değişkeni eklenerek her bir sektörde AB-27'ye yapılan ihracat üzerinde kriz 
nedeniyle oluşan olağanüstü etkiler ortadan kaldırılmıştır. Analizler şu sektörler için 

yapılmıştır: 
pi Toplam imalat sanayii 

Tekstil ürünlerinin imalatı 

Giyim eşyalarının imalatı 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

Ana metal sanayii 
Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı e b Akm pe PS 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 

— © . Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) 
imalatı 

43.1. Yöntem 

Zaman serisi analizi için serilerin durağan olması çok önemlidir. Modeldeki 

değişkenler arasındaki ilişkinin regresyon ile tahmin edilebilmesi için öncelikle 
değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Zaman serilerinin durağan olması, 

ortalaması ile varyansı zaman içerisinde değişmeyen ve iki dönem arasındaki ortak 

varyansı, bu ortak varyansın hesaplandığı döneme değil de sadece iki dönem 

arasındaki uzaklığa bağlı olan olasılıklı bir süreci ifade etmektedir (Gujarati, 2006: 
713). Eğer bir zaman serisi durağan ise ortalaması, varyansı ve ortak varyansı, 

dönemden bağımsız olarak aynı kalmaktadır. Eğer seriler durağan değilse; serinin 

varyansı zaman içinde değişiklik gösterecektir. Bir zaman serisi “d” kez farkı 
alındıktan sonra durağan hale geliyorsa, bu serinin “d” dereceden bütünleştiği 

söylenmekte ve 1(d) şeklinde gösterilmektedir. 
  

“ Kriz dönemi olarak, AB-27'nin negatif büyüme gösterdiği çeyrekler ele alınmıştır. 
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Seriler durağan olduğu zaman şoklar geçici olmakta, şokların etkisi zamanla 

kaybolmakta ve seriler uzun dönem ortalama seviyelerine geri dönmektedirler. 
Seriler durağan olmadığında ise sürekli bileşene sahiptirler. 

Klasik regresyon modellerinde bütün değişkenlerin durağan olduğu ve hata 

teriminin sıfır ortalama ve sonlu varyansa sahip olduğu varsayılmaktadır (Enders, 

2010: 195). Ancak yapılan araştırmalar birçok zaman serisinin düzeyde durağan 

olmadığını, birinci dereceden bütünleşik olduğunu göstermektedir. Durağan olmayan 

zaman serilerinin varyansı gözlem sayısı arttıkça artacak, gözlem sayısı sonsuza 

giderken sonsuza yaklaşacaktır. Bu nedenle durağan olmayan zaman serilerinde 
ekonomik ilişkilerin incelenmesinde klasik yöntemler güvenilir olmayacak, elde 

edilen katsayılar, t testleri ve R? gerçeği yansıtmayacaktır. 
Serilerin durağanlığına bakmak için birim kök testleri sıklıkla uygulanan bir 

yöntemdir. Durağanlık testi, serilerin birim kök içerip içermediğinin test edilmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. İktisadi zaman serilerinin durağanlığını test etmekte 
Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen test sıklıkla uygulanmaktadır. 
Durağanlık testi için kullanılan Dickey-Fuller (DF) testinin dayandığı regresyon şu 

şekilde üretilmektedir (Gujarati, 2006: 718-720): 

Ye —pYe, $ uç şeklinde bir model düşünelim. 

Burada, u; klasik varsayıma uyan, yani ortalaması sıfır, varyansı değişmeyen, 

ardışık bağımlı olmayan, olasılıklı hata terimini ifade etmektedir. Böyle bir hata 
terimi beyaz gürültü (white noise) hata terimi olarak anılmaktadır (Gujarati, 2006). 

Yı-ı teriminin katsayısı bire eşitse birim kök sorunuyla yani durağan olmama 

ile karşı karşıyayız demektir. Birim kökü olan bir zaman serisi, rassal yürüyüş 

(random walk) olarak bilinmektedir. Bağımlı değişkenin bir önceki dönemini 

eşitliğin her iki tarafından çıkararak birinci fark değişkeni elde edilmektedir: 

Ye — Ye > (p—1)YE küç (4.14) 

Eşitlikte p— 1 — y dersek AY, — yY, , 4 u, olacaktır. 

Birim kök testinde, 

Ho:p — 1 veya y — 0 (seride birim kök vardır, seri durağan değildir) ve 
alternatif hipotez: 
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Hı:p < 1 veya y < 0 (seride birim kök yoktur, seri durağandır) şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

Dickey-Fuller testi sonuçlarının güvenilirliği için u, hata terimi beyaz gürültü 

hata terimi olmalıdır. Dickey-Fuller testlerinde sadece birinci dereceden bir 
otoregresif (AR) süreç baz alınmaktadır. Ancak hata teriminin beyaz gürültü özelliği 

gösterebilmesi oOiçin daha yüksek dereceden AR modellerine ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Y, nin önemli gecikmelerinden birisinin unutulması, model 

kurma hatasına ve böylelikle hata teriminin otokorelasyonlu olmasına neden 
olabilmektedir. Hata teriminde otokorelasyon varsa bunu düzeltmek için denklemin 

sağ tarafına bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri eklenmektedir. Bu şekilde 

oluşturulan teste Genişletilmiş Dickey Fuller (ADFAugmented Dickey Fuller) testi 
denilmektedir (Enders, 2010). Dickey and Fuller (1981) test denklemini en genel 

haliyle şu şekilde tanımlamaktadır: 

AY, u4ötkyY, İş aşAyı ; teş (4.15) 
Burada AY; durağanlığı test edilen değişkenin birinci farkını, t genel eğilim 

değişkenini (trend), AY... ; gecikmeli fark terimlerini ifade etmektedir (Saatçioğlu ve 
Karaca, 2004: 187-188). Gecikmeli fark terimleri, hata teriminin ardışık bağımsız 

olmasını ve böylelikle ADF testinin sağlıklı sonuç vermesini sağlamak için modele 

dahil edilmektedir. Eşitlikte £ olarak tanımlanan gecikme uzunluğu genellikle 

Akaike (1974) ve Schwarz (1978) tarafından geliştirilen bilgi kriterleri kullanılarak 
tespit edilmektedir. Bu çalışmada gecikme uzunluğunun tespitinde Schwarz bilgi 

kriteri kullanılmıştır. 

ADF testinde yukarıdaki eşitlikteki y katsayısının istatistiksel olarak sıfira 

eşit olup olmadığı test edilmektedir. Eğer, y serisi birim kök içeriyorsa y — O 

olmalıdır. Bu durumda seri durağan değildir. ADF test değeri mutlak değer olarak 
kritik değerden büyük ise boş hipotez reddedilmekte ve serinin durağan olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. ADF test değeri mutlak değer olarak düzeyde kritik 

değerden küçük ise y — 0 birim kök boş hipotezi reddedilememekte ve seri birim 

kök içeriyor, durağan değildir yorumu yapılmaktadır. Bu durumda serinin farkına 
bakılmakta, serinin birinci dereceden farkı durağansa serinin 1(1) olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. 
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Durağan olmayan değişkenlere sahip regresyonlarda, bir araya gelen 

değişkenlerin bileşiminin durağanlığı gerekmektedir. Eşbütünleşme adı verilen 

teknik ile durağan olmayan değişkenlerle ilgili sorun aşılmıştır. Eşbütünleşme, 
durağan olmayan değişkenlerin doğrusal bir bileşimi olarak tanımlanmaktadır 

(Enders, 2010: 359). Regresyonda kullanılan seriler eşbütünleşik ise, yani aynı 

dereceden farkları alındığında durağanlaşıyorlarsa bu serilerle tahmin edilecek 
regresyon uzun dönemli davranışsal ilişkiyi yansıtacaktır (Gujarati, 2006: 726-728). 

Bu nedenle öncelikle her bir değişkenin aynı dereceden farkı alındığında 

durağanlaşıp durağanlaşmadığına bakılmalı, durağanlaşıyorsa eşbütünleşme testiyle 
serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmediği sorgulanmalıdır. 

Eşbütünleşme analizinde kullanılan başlıca yaklaşımlar, Engle-Granger 

eşbütünleşme testi ve Johansen eşbütünleşme testi yaklaşımıdır. Engle ve Granger 

(1987) eşbütünleşme testi, serilerin düzey regresyonundan elde edilen hata 
terimlerinin durağanlığının tespitine dayanmaktadır (Uslu, 2012: 29). Johansen 

(1988) ile Johansen ve Juselius (1990) tarafından geliştirilen test ise maksimum 
olabilirlik yöntemini kullanarak seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin sayısını 

belirlemektedir. Engle-Granger testi daha çok iki değişken için kullanılırken, 

Johansen testi genellikle ikiden fazla değişken için eşbütünleşme ilişkisini 
belirlemede kullanılmakta ve bu testlerin uygulanabilmesi tüm değişkenlerin en az 

birinci dereceden olmak üzere aynı dereceden bütünleşik olması gerekmektedir. 

Çalışmada, bütün serilerin aynı dereceden bütünleşik olmasına ve ikiden fazla 

değişken olmasına dayanarak, eşbütünleşme testi olarak Johansen (1988) tarafından 

geliştirilen (oyöntem ( kullanılmıştır. e Johansen eşbütünleşme testi, gecikme 

uzunluğunun seçimine karşı oldukça duyarlı olduğu için bu testten önce Vektör Oto 
Regresif (VAR) model ile gecikme uzunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir 

(Bahmani-Oskooce and Brooks, 1999: 121). Çeşitli kriterlere göre gecikme uzunluğu 

belirlendikten sonra eşbütünleşme testine geçilmektedir. Johansen eşbütünleşme testi 

için oluşturulacak VAR modeli aşağıdaki gibidir (Johansen and Juselius, 1990:170; 

Saatçioğlu ve Karaca, 2004): 

AZ; MAZ, Kk... Ri AZç paşa $ İİ Ze ip b eş (4.16) 

Bu denklemde Z,, eşbütünleşmenin sorgulandığı değişkenlerden oluşan bir 

vektörü ifade ederken (;, ((—12,....... ,k— 1) Z; vektörünün birinci farkının 



gecikmelerini ifade eden değişkenlerin parametreler matrisidir. Il, değişkenlerin 

seviyelerine ilişkin parametre matrisini temsil etmektedir. Johansen eşbütünleşmme 
testi temel olarak denklemdeki TI matrisinin rankı (r) ile bunun karakteristik kökleri 

arasındaki ilişkiye dayandırılmaktadır. Eğer 1-0 ise değişkenler arasında 

eşbütünleşme yok demektir. r-l ise seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu 

ve uzun dönemde serilerin birlikte hareket ettikleri yorumu yapılmaktadır. Rankın 
birden büyük olması ise seriler arasında birden fazla eşbütünleşim ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. 

Johansen (1988) ile Johansen ve Juselius (1990) “iz” ve “ maksimum 
özdeğer” testleri ile rankın belirlenebileceğini göstermiş ve standart olmayan 

dağılıma sahip olan bu testler için kritik değerleri hesaplamışlardır (Demiray, 1998: 

70). Test işleminde boş hipotez, "VAR modelinde eşbütünleşme yoktur" yani “r — 0” 
şeklindedir. İz ve maksimum özdeğer değerleri, kritik değerlerinin üzerindeyse boş 

hipotez reddedilmekte ve seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. 
Eşbütünleşme, değişkenler arasındaki uzun dönemli denge ilişkisini 

göstermektedir. Kısa dönemde ise sistemde dengeden sapmalar olabilmekte ve 

değişkenlerin kısa dönem dinamikleri bu dengeden sapmaya bağlı olmaktadır. Bu 
nedenle değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi ayrı ayrı gözlemlemek 

gerekmektedir. Bu amaçla, ana denklemdeki hata terimi, kısa dönem davranışını 

uzun dönem davranışına bağlamak için kullanılmaktadır. 

Modelde yer alan değişkenlerin dinamik analizi ekonomi politikası açısından 
da önem taşımaktadır. Dinamik analiz, değişkenlerden birine uygulanan bir şokun 

diğer değişkenlere etkisini ve şokun etkisinin ortadan kalkarak uzun dönemli 

dengeye geri dönülüp dönülemeyeceğini ortaya koymak için kullanılmaktadır. Hata 
düzeltme modeli sıklıkla kullanılan dinamik analiz yöntemlerinden biridir. Bu 

yöntemde durağan olmayan değişkenlerin farkları alınmakta ve açıklayıcı 

değişkenlerin yanına uzun dönem dengesine yaklaşma düzeyini gösteren bir hata 
düzeltme terimi eklenmektedir. 

Hata düzeltme katsayısının, -1 ile O arasında ve anlamlı olması hata düzeltme 

mekanizmasının çalıştığını göstermektedir. Uzun dönem dengeden sapmaların her 
dönem ne kadarının düzeltildiğini ifade eden hata düzeltme katsayısı, mutlak değerce 
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ne kadar büyük olursa, dengeden sapmalar o kadar hızlı düzeltilmektedir. Düzeltme 

süresi, veri setinde kullanılan zaman ölçü birimi cinsinden | I / ECM CD olarak 
hesaplanmaktadır. 

4.3.2. Sektörel İhracatın Gelir ve Reel Kur Elastikiyetlerinin Tahmini 

Bu çalışmada değişkenlerin durağanlığına bakmak için Genişletilmiş Dickey 

Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleri kullanılmıştır. Modelde yer alan 
değişkenlere ait ADF birim kök testi sonuçları EK-3'te yer almaktadır: 

ADF ve PP testlerinde boş hipotez serinin birim köke sahip olması 

şeklindedir (Bkz, Phillips ve Perron, 1988: Dickey ve Fuller, 1979). Ek3'teki 
tablodan da görüleceği gibi bütün sektörlerdeki reel ihracat ve reel kur değişkenlerine 

ait ADF ve PP test değerleri mutlak değer olarak düzeyde kritik değerden küçük, 

birinci farkta ise kritik değerden büyük hesaplanmıştır. Bu durumda değişkenlerin 

hem ADF testinde hem de PP testinde yüzde | anlamlılık düzeyinde 1(1) olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. AB 27'nin reel GSYH”sı ise yüzde 5 anlamlılık düzeyinde 

IK) olarak tespit edilmiştir. 
Birim kök testleri sonucunda serilerin birinci dereceden durağan olmalarının 

anlaşılmasından sonra, değişkenler arasındaki nedenselliğin belirlenmesi için 

öncelikle eşbütünleşme analizi yapılarak değişkenler arasında uzun dönemli 

ilişkilerin olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Johansen eşbütünleşme 
testi, durağan olmayan değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin anlaşılmasına ve 

tahmin edilmesine dönük bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Değişkenler arasında 

eşbütünleşmenin bulunması, ilgili değişkenler arasında gerçekten de uzun dönemli 
ilişkilerin varlığına ilişkin karar verilmesini sağlamaktadır. 

Yapılan koentegrasyon testleri sonuçları EK-4'te yer almaktadır. Test 

sonucunda, bütün sektörlerde iz istatistiği için eşbütünleşik vektör olmadığı 

yönündeki temel hipotez, iz istatistiği yüzde 5 anlamlılık derecesindeki kritik 

değerden büyük olduğu için reddedilmiştir. Diğer iki aşamada hesaplanan iz 

istatistiği kritik değerden küçük olduğu için temel hipotez kabul edilmiştir. Özetle, 
her sektörde iz istatistiğine ilişkin bir adet eşbütünleşik vektör belirlenmiştir. 

Maksimum özdeğer istatistiğine göre de iz istatistiğiyle benzer sonuçlar 

çıkmış, eşbütünleşik vektör olmadığı yönündeki temel hipotez özdeğer istatistiği 
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yüzde 5 anlamlılık derecesindeki kritik değerden büyük olduğu için reddedilmiştir. 

Diğer iki aşamada hesaplanan özdeğer istatistiği kritik değerden küçük olduğu için 

temel hipotez kabul edilmiştir. Özetle her sektörde maksimum özdeğer istatistiğine 
ilişkin bir tane eşbütünleşik vektör belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, incelenen seriler arasında eşbütünleşme bulunduğu, yani, uzun 

dönemde her sektörde reel ihracat, reel kur ve AB'nin reel gelirinin birlikte hareket 
ettikleri bulunmuştur. 

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin bulunmasıyla birlikte AB 27?ye 

yapılan ihracatın kısa ve uzun dönemli gelir ve fiyat esneklikleri tahmin 
edilebilecektir. Uzun dönem ilişkileri ve kısa dönem dinamikleri Pesaran ve Shin 

(1999)'ın Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) yaklaşımı kullanılarak 

tahmin edilmiştir. ARDI, modeli, bağımlı değişkenin gecikmeli değerleriyle 
bağımsız değişkenlerin eşanlı ve gecikmeli değerlerinin kullanıldığı genel dinamik 

bir model olarak tanımlandığından ve ihracat talebinde geçmiş dönemdeki fiyatlar ve 

gelirin de belirleyici olduğu göz önüne alınarak ARDL modelinin kullanılması tercih 
edilmiştir. 

ARDL yaklaşımında seçilen model, en küçük kareler yöntemiyle tahmin 

edilmeden önce, gecikme sayısı Akaike Bilgi Kriteri (AIC) veya Schwarz Bayesian 
Kriterine (SBC) göre belirlenmektedir (Duasa, 2007:26). 

İlk olarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin katsayıları tahmin 
edilmektedir (Pesaran ve Pesaran, 2009: 319). Çalışmada tahmin edilecek ARDL 
uzun dönem modeli aşağıdaki gibidir: 

InXç — Bo # SİL, Bur lnXç iş $ Yi BzilnRkur, ; $ YL ç BailnYı iş 4 eş 
417) 

ARDIL modelinde uzun dönem tahminlerinden sonra ikinci olarak 

değişkenlerin kısa dönem dinamikleri tahmin edilmektedir. Çalışmada tahmin 

edilecek kısa dönemli model şu şekildedir: 
AlnX; — 

Gg SE, ayşAlnXç iş 4 YE azşAlnRkurş ; # Xİ azialnY, ; 4 BECM; ş 4 eş 
(4.18) 

94 



Modelde ECM;,., hata düzeltme katsayısı olarak tanımlanmakta ve uzun 

dönemde giderilen kısa dönem dengesizliğini ifade etmektedir. ECM şu şekilde 

hesaplanmaktadır: 

ECM; — InX; — Bo — Xi Bu nXei — Xi BzilnRkurş iş — iy BzilnY;-; 
(4.19) 

Kısa dönem eşitliğindeki bütün katsayılar, modelin kısa dönem dinamiklerini 

dengeye yaklaştıran katsayıları ifade ederken 9 ise dengeye yakınsama hızını 

göstermektedir. 

Öncelikle, uygun modeli seçebilmek amacıyla ARDL modelinin en uygun 
gecikme uzunluğu bulunmaktadır. Modeldeki veriler çeyreklik olarak yer aldığından 

bütün farklara en fazla dört gecikme verilmiş ve Schwartz Bayesian Criteria'ya 

(SBC) göre uygun gecikme seçilmiştir. Sektörel düzeyde tahmin sonuçları şu 
şekildedir: 

Tablo 4.1. Kısa ve Uzun Dönem Gelir ve Reel Kur Esneklikleri Tahminleri 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Uzun Dönem Esneklikler Kısa Dönem Esneklikler 

Gelir Reel Kur Gelir Reel Kur 
Toplam İmalat 4,6139* -1,4813##* 2,1526* -0,6911* 
Tekstil 23121* -0,4483 3,2315* -0,2451 
Giyim 1,3431* -0,3086*** 1,0756* -0,2472#* 
Deri 3,2102* -0,0537 3,8883* -0,0257 
Kağıt 6,6789* -0,1562 3,4286* -0,0802 
Kimyasallar 4,1603** 0,8472 8,8600* -0,7741 
Ana Metal Sanayii 6,3785* -0,2771 2,8903** -0,1255 
Metal Eşya Sanayii 13,1025* -4,7439#* 3,0365* -1,0994* 
Makine ve Teçhizat 6,3755* 1,1827 3,7398* 0,6937 
Motorlu Kara Taşıtları 8,8419* -44,9371** 5.2702* -2,9427** 

        
  

*01,**605, ***9010”düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Toplam imalat sanayii 

İmalat sanayii için tahmin edilen ARDL (2,0,0) modeli şu şekilde ifade 
edilmektedir: 
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InX; Bo * Bı ılnXe ş * BizinX, > $ Ba oinRkurç * B3 ginY; * Eş 

(4.20) 

Tablo 4.2'de modelin tanısal denetim sonuçları verilmiştir. Tabloda Xög, 
XRAMsEY VE XÖvgıre Sırasıyla otokorelasyon, model kurma hatası ve değişen varyans 
smaması istatistikleridir. Parantez içleri olasılık değerlerini ifade etmektedir. Test 

sonuçlarına göre model, kuruluş yönünden hatasız ve otokorelasyon ile değişen 
varyans sorunu taşımamaktadır. 

Tablo 4.2. Toplam İmalat Sanayii ARDL (2,0,0) Modelinin Tanısal Denetim 
Sonuçları 

R? 0,92 
R? 0,91 

0,2691 (0,896)   
olduğu görülmektedir. Beklentilerle uyumlu olarak imalat sanayiinde AB-27'ye 
yapılan ihracatın uzun dönemli gelir esnekliği pozitif, kur esnekliği negatif tahmin 

edilmiştir. İmalat sanayiinde AB-27'ye yapılan ihracatın gelir esnekliği 4,61; reel kur 
esnekliği -1,48 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 4.3. Toplam İmalat Sanayii ARDL (2,0,0) Modelinin Uzun Dönem 

  

  

  

  

    
Katsayıları 

Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 4,6139 6,4116* 
LRKUR -1,4813 -1,8492##* 
C -29,4905 -3,8693* 
DUMMY -0,0998 -2,2070**     
  

*01,**945, ###9/10'düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Sonuçlara göre AB-27'nin gelirlerinde meydana gelebilecek yüzde | 'lik artış 
AB-27'ye yapılan imalat sanayii ihracatımızı yüzde 4,61 artıracak, reel kurda 

meydana gelecek yüzde Ilik artış ise ihracatımızı yüzde 1,48 azaltacaktır. Söz 

konusu sonuç, ihracatın AB-27'nin gelirine reel kura göre daha duyarlı olduğunu 

ortaya koymaktadır. 
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Tablo 4.4. Toplam İmalat Sanayii ARDL(2,0,0) Yaklaşımına Dayalı Hata 
Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

  

        
Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLEX(-1) 0,2916 1,9286*** 
DLGDP 2,1526 3,4796* 
DLRKUR -0,6911 -2,4752* 
DC -13,7583 -3,2291* 
DDUMMY -0,0466 -2,7056* 
ECM(-1) -0,4665 -3,1811* 
  

*Y,1,*#945, #*#9/,10'düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kısa dönemli esnekliklerde de benzer durum söz konusudur. İhracatın kısa 

dönemli gelir esnekliği 2,15, reel kur esnekliği -0,69 olarak tahmin edilmiştir. Hata 
Düzeltme Katsayısı (ECM(-1)) istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır ve 

katsayı değeri yüksektir. Bu durum imalat sanayiinde uyarlanma sürecinin çok hızlı 

olduğunu ifade etmektedir. Hata düzeltme modelindeki hata terimi katsayısının 
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması ele alınan dönemdeki sapmaların hızla 

düzeltilmekte olduğunu göstermektedir. Bu katsayı -0.47 olarak bulunmuştur. 

Herhangi bir şok veya olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin 
bir sonraki dönemde yüzde 47 hızla giderildiğini veya düzeltildiğini göstermektedir. 

Bir başka deyişle uzun dönem dengeye oldukça hızlı bir şekilde dönülmektedir. 

Tekstil ürünlerinin imalatı 

Tablo 4.5. Tekstil Ürünlerinin İmalatı ARDL (1,1,0) Modelinin Tanısal Denetim 
Sonuçları 

R2 0,83 
RZ 0,31 

1,075 (0,386)   
değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Modelin uzun dönemli sonuçlarına göre, reel gelir yüzde 1 düzeyinde, reel 
kur ise yüzde 15 düzeyinde anlamlıdır. Değişkenlerin işaretleri beklentilerle 

uyumludur. Tekstil sektöründe AB-27?ye gerçekleştirilen ihracatın gelir esnekliği 
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2,31, reel kur esnekliği -0,45 olarak tahmin edilmiştir. Tekstil ihracatının gelire reel 

kurdan daha duyarlı olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 4.6. Tekstil Ürünlerinin İmalatı ARDL (1,1,0) Modelinin Uzun Dönem 

  

  

  

  

    
Katsayıları 

Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 2,3121 5,3706* 
LRKUR -0,4483 -1,5970 
G -7,8993 -1,7708#** 
DUMMY -0,0686 -2,0973**     
  

*Yol ,**905, ***Y010*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kısa dönemli esnekliklere bakıldığında da benzer durum söz konusudur. 

Tekstil ihracatının kısa dönemli gelir esnekliği 3,23, reel kur esnekliği -0,24 olarak 

tahmin edilmiştir. Dolayısıyla, tekstil ihracatının kısa dönemde reel kur değişimlerine 
çok fazla tepki vermediği görülmektedir. 

Tablo 4.7. Tekstil Ürünlerinin İmalatı ARDL(1,1,0) Yaklaşımına Dayalı Hata 
Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

    
Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLGDP 3,2315 3,8432* 
DURKUR -0,2451 -1,5183 
DC -4,3185 -1,5490 
DDUMMY -0,0375 -1,9552*** 
ECM(-1) -0,5467 -4,1991* 

    
  

*“01,**Y5, **#€10*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Hata Düzeltme Katsayısı (ECM(-1)) istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde 
anlamlıdır ve katsayı değeri yüksektir. Bu durum tekstil sektöründe uyarlanma 

sürecinin çok hızlı olduğunu ifade etmektedir. Bu katsayı -0.55 olarak bulunmuştur. 

Herhangi bir şok veya olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin 
bir sonraki dönemde yüzde 55 hızla giderildiğini veya düzeltildiğini göstermektedir. 

Bunun anlamı kısa dönemde uzun dönem dengeden bir sapma olması halinde, 

sistemin yaklaşık 1,82 çeyrek sonra dengeye ulaşacağıdır. 

Giyim eşyalarının imalatı 
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Tablo 4.8. Giyim Eşyalarının İmalatı ARDL (4,0,0) Modelinin Tanısal Denetim 
Sonuçları 

0,532 (0,713) 

0,624 (0,435) 
0,610 (0,440) 

Test sonuçlarına göre model, kuruluş yönünden hatasız ve otokorelasyon ile 

  
değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Uzun dönemli modelin sonuçları gelirin yüzde 1, reel kurun yüzde 10 
düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Katsayıların işaretleri beklentilerle 

uyumludur. AB-27'ye yapılan giyim sektörü ihracatının AB-27'nin gelirindeki 
değişikliklere karşı duyarlılığı 1,34, reel kurdaki değişikliklere karşı duyarlılığı -0,3 1 

olarak tahmin edilmiştir. 

Tablo 4.9. Giyim Eşyalarının İmalatı ARDL (4,0,0) Modelinin Uzun Dönem 

  

  

  

  

    
Katsayıları 

Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 1,3431 5,9138* 
LRKUR -0,3086 -1,7889*** 
G 2,9305 1,2521 
DUMMY -0,0351 -1,6684     
  

*Y1,**005, #**9 10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tekstil sektörüne benzer şekilde giyim sektöründe de ihracatın reel kura karşı 

inelastik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AB-27'nin reel gelirinde meydana gelecek 

yüzde lik artışın AB-27'ye yapılan ihracatımızı yüzde 1,34 artıracağı, reel kurda 
meydana gelecek yüzde Ilik artışın ise ihracatımızı yüzde 0,31 azaltacağı tahmin 

edilmiştir. 

Kısa dönem esnekliklerde de gelir esnekliğinin reel kur esnekliğinden yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AB-27?ye yapılan giyim sektörü ihracatımızın kısa 

dönem gelir esnekliği 1,08, kısa dönem reel kur esnekliği -0,25 olarak tahmin 

edilmiştir. Söz konusu düşük ve negatif reel kur esnekliği, reel kurdaki artış (veya 
azalış) karşısında giyim sektörü ihracatının bir miktar azalış (veya artış) gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. 
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Tablo 4.10. Giyim Eşyalarının İmalatı ARDL(4,0,0) Yaklaşımına Dayalı Hata 
Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLEX(-1) 0,1949 1,1637 
DLEX(-2) 0,3648 2,4001** 
DLEX(-3) 0,4175 3,0150* 
DLGDP 1,0756 3,6981* 
DLRKUR -0,2472 -2,0750** 
DC 2,3469 1,1813 
DDUMMY -0,0281 -1,8291*** 
ECM(-1) -0,8009 -4,4940* 

    
  

*Yol,**Y3, ***Yo10”düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

ECM(-I) istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır ve katsayı değeri 

oldukça yüksektir. Bu durum giyim sektöründe uyarlanma sürecinin çok hızlı 
olduğunu ifade etmektedir. Söz konusu katsayı -0.80 olarak tahmin edilmiştir. 

Herhangi bir şok veya olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin 

bir sonraki dönemde yüzde 80 hızla giderildiğini göstermektedir. Bunun anlamı kısa 

dönemde uzun dönem dengeden bir sapma olması halinde, sistemin yaklaşık 1,25 
çeyrek sonra dengeye ulaşacağıdır. 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 

Tablo 4.11. Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı ARDIL (4,1,0) Modelinin Tanısal 
Denetim Sonuçları 

0,708 (0,594) 
1,210 (0,280) 
0,829 (0,368) 

Test sonuçlarına göre model, kuruluş yönünden hatasız ve otokorelasyon ile 
  

değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Deri sektörü için kurulan modelin uzun dönem katsayıları incelendiğinde, 

ihracatın uzun dönem gelir esnekliği yüzde 1 düzeyinde anlamlı ve pozitif olarak 
tahmin edilirken uzun dönem reel kur esnekliği istatistiksel olarak anlamsız ve 

negatif tahmin edilmiştir. 
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Tablo 4.12. Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı ARDIL (4,1,0) Modelinin Uzun 
Dönem Katsayıları 
  

  

  

  

        Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 3,2102 3,5623* 
LRKUR -0,0537 -0,1467 
© -19,8865 -2,1427** 
DUMMY 0,1009 1,5448 
  

*Yo1,**945, ***Y010*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Fiyat esnekliğinin anlamsız çıkması Arize (1997Y'a göre üç nedene bağlı 
olabilmektedir. Bunlardan ilki, modelde fiyat değişkeni olarak birim değer endeksi 

kullanmaktır. Birim değer endeksi, gözlenen birimlerin fiyatlarından elde edilmekte 
ve hesaplanırken bir birleştirme içermektedir. Söz konusu birleştirmenin aynı 

kalması ya da değişiklik yapılıyorsa da net etkinin önemsiz olması değerlerin 

kesinliği açısından önem taşımaktadır. İkinci neden, gelişmekte olan bir ülke olarak 
Türkiye, ihracatını fiyat dışı unsurlara (tasarım geliştirme, ürün çeşitliliği, pazarlama 

vb.) odaklanarak farklılaştırabilmekte ve artırabilmektedir. Böylelikle fiyat rekabeti 

önemini kaybedebilmektedir. Son olarak, fiyat esnekliğinin pozitif ya da anlamsız 
çıkması kullanılan verinin kalitesinin düşüklüğünden kaynaklanabilmektedir. 

Deri ihracatının uzun dönemli gelir esnekliği oldukça yüksektir. AB-27'nin 

reel gelirinde meydana gelecek yüzde (lik artışın deri ihracatımızı uzun dönemde 

yüzde 3,21 artıracağı tahmin edilmiştir. 

Tablo 4.13. Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı ARDL(4,1,0) Yaklaşımına Dayalı 
Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLEXÇ-1) 0,1049 0,7230 
DLEX(-2) 0,4422 3,1766* 
DLEX(-3) 0,4363 3,0454* 
DLGDP 3,8883 3,6158* 
DLRKUR -0,0257 -0,1462 
DC -9,5048 -1,7460*** 

DDUMMY 0,0482 1,6092 
ECM(-1) -0,4780 -4,3492* 

  
  

*Yo1,**005, ***Yl0*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Deri ihracatının kısa dönem gelir esnekliği uzun dönem gelir esnekliğinden 

de yüksek tahmin edilmiştir. AB-27'nin reel gelirinde meydana gelecek değişimlerin 
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kısa dönemde deri ihracatını hızla etkileyeceği görülmektedir. Kısa dönem gelir 

esnekliği 3,89 olarak tahmin edilmiştir ve bu sonuç yüzde 1 anlamlılık düzeyinde 
anlamlıdır. Kısa dönem reel kur esnekliği uzun dönemdekine benzer şekilde negatif 

ve anlamsızdır. 

Hata Düzeltme Katsayısı istatistiksel olarak yüzde | düzeyinde anlamlıdır ve 

katsayı değeri -0.48 olarak bulunmuştur. Söz konusu katsayı, herhangi bir şok veya 
olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin bir sonraki dönemde 

yüzde 48 hızla giderildiğini veya düzeltildiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, 

kısa dönemde uzun dönem dengeden bir sapma olması halinde, sistem yaklaşık 2,08 
çeyrek sonra dengeye ulaşabilecektir. 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

Tablo 4.14. Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı ARDI (3,0,0) Modelinin Tanısal 
Denetim Sonuçları 

1,631 (0,193) 
0,722 (0,402) 
0,002 (0,962) 

Test sonuçlarına göre model, kuruluş yönünden hatasız ve otokorelasyon ile 
  

değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Tablo 4.15. Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı ARDL (3,0,0) Modelinin Uzun 
Dönem Katsayıları 
  

  

  

  

    Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 6,6789 8,1881* 
LRKUR -0,1562 -0,3525 
C -55,0492 -6,5511* 
DUMMY 0,0152 0,2205     
  

#901,**9/5, ##*9.10düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kağıt sektörünün uzun dönem katsayıları incelendiğinde ihracatın gelir 

esnekliğinin oldukça yüksek ve yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu göze 

çarpmaktadır. AB-27”nin reel gelirinde meydana gelebilecek yüzde |'lik artışın kağıt 

sektörü ihracatımızı uzun dönemde yüzde 6,68 artıracağı görülmektedir. Söz konusu 
katsayı, kağıt sektörü ihracatının gelir değişimlerine karşı oldukça duyarlı olduğunu 
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ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, kağıt sektörünün reel kur değişimlerinden 
etkilenmediği görülmektedir. İhracatın uzun dönem reel kur esnekliği anlamsız ve 
oldukça düşük tahmin edilmiştir. 

Kısa dönem esnekliklere bakıldığında kağıt sektörü ihracatının kısa dönem 

gelir esnekliğinin yüksek ve yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Uzun döneme göre biraz düşük olsa da kısa dönem gelir esnekliğinin 

de yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Kısa dönem reel kur esnekliği de uzun 
dönemdekine benzer şekilde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

Tablo 4.16. Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı ARDL(3,0,0) Yaklaşımına 
Dayalı Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

  

  

          
Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLEX(-1) -0,4806 -3,4399* 
DLEX(-2) -0,2466 -1,8767*** 
DLGDP 3,4286 4,9128* 
DLRKUR -0,0802 -0,3630 
DC -28,2596 -4,9421* 
DDUMMY 0,0078 0,2120 

ECM(-I) -0,5133 -4,0080* 
  

*Yol,**45, ***Y10*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Hata Düzeltme Katsayısı istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır ve 

katsayı değeri -0.51 olarak bulunmuştur. Söz konusu katsayı, herhangi bir şok veya 
olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin bir sonraki dönemde 

yüzde SI hızla düzeltildiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, kısa dönemde uzun 

dönem dengeden bir sapma olması halinde, sistem yaklaşık 1,96 çeyrek sonra 
dengeye ulaşabilecektir. 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 

Tablo 4.17. Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı ARDIL (1,1,1) 
Modelinin Tanısal Denetim Sonuçları 

0,459 (0, 
0,049 (0,827) 
0,850 (0,362)   
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Test sonuçlarına göre model, kuruluş yönünden hatasız ve otokorelasyon ile 
değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Tablo 4.18. Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı ARDIL (1,1,1) 
Modelinin Uzun Dönem Katsayıları 
  

  

  

  

    Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 4,1603 2,4205** 
LRKUR 0,8472 0,4324 
G -27,4842 -1,5643 
DUMMY 0,1872 1,0134     
  

*İ,1,**045, ***910'düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kimyasallar sektörünün uzun dönem katsayıları incelendiğinde ihracatın gelir 
esnekliğinin yüksek ve yüzde 5 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu göze 

çarpmaktadır. 

AB-27'nin reel gelirinde meydana gelebilecek yüzde 1 'lik artışın kimyasallar 

sektörü ihracatımızı uzun dönemde yüzde 4,16 artıracağı görülmektedir. Söz konusu 
katsayı, kimyasallar sektörü ihracatının gelir değişimlerine karşı oldukça duyarlı 

olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, kimyasallar sektörü ihracatının uzun 

dönem reel kur esnekliğinin anlamsız olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.19, Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı ARDL(I,1,1) 
Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

    
Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLGDP 8,8600 4,9633* 
DLRKUR -0,7741 -1,3957 
DC -6,8866 -1,1927 

DDUMMY 0,0469 1,2418 
ECMK(-1) -0,2506 -2,2004**     
  

*Yol,**05, ***Y410'düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kısa dönem esnekliklere bakıldığında kimyasallar sektörü ihracatının kısa 

dönem gelir esnekliğinin oldukça yüksek ve yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
olduğu görülmektedir. Uzun döneme göre kısa dönem gelir esnekliğinin daha yüksek 

olduğu göze çarpmaktadır. Dolayısıyla AB-27'nin reel gelirindeki değişikliklere 

karşı kimyasallar sektörü ihracatının kısa dönemde oldukça duyarlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Kısa dönem reel kur esnekliği de uzun dönemdekine benzer şekilde 

anlamsızdır. 
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Hata Düzeltme Katsayısı istatistiksel olarak yüzde 5 düzeyinde anlamlıdır ve 

katsayı değeri -0.25 olarak bulunmuştur. Söz konusu katsayı, herhangi bir şok veya 
olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin bir sonraki dönemde 

yüzde 25 hızla düzeltildiğini göstermektedir. Bu durum kimyasallar sektöründe 

uyarlanma sürecinin çok hızlı olmadığını ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle, kısa 
dönemde uzun dönem dengeden bir sapma olması halinde, sistemin yaklaşık bir sene 

sonra dengeye ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

Ana (metal sanayii 

Tablo 4.20. Ana Metal Sanayii ARDIL (1,0,0) Modelinin Tanısal Denetim 

Sonuçları 

R2 0,64 
R 0,60 

2,120 (0,270)   
değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Tablo 4.21. Ana Metal Sanayii ARDI, (1,0,0) Modelinin Uzun Dönem 

  

  

  

  

    
Katsayıları 

Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 6,3785 3,2479* 
LRKUR -0,2771 -0,4348 
GC. a — --49,7882 - -2,4766** 
DUMMY -0,4074 -2,5299**     
  

*Yol,**Y5, ***Yo10*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Ana metal sanayiinin uzun dönem katsayıları incelendiğinde ihracatın gelir 

esnekliğinin oldukça yüksek ve yüzde | anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu göze 

çarpmaktadır. AB-27'nin reel gelirinde meydana gelebilecek yüzde Ilik artışın ana 
metal sanayii ihracatımızı uzun dönemde yüzde 6,38 artıracağı görülmektedir. Söz 

konusu katsayı, ana metal sanayii ihracatının gelir değişimlerine karşı oldukça 
duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, ana metal sanayii ihracatının 

uzun dönem reel kur esnekliğinin istatistiksel olarak anlamsız ve negatif olduğu 

görülmektedir. 
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Kısa dönem esnekliklere bakıldığında ana metal sanayii ihracatının kısa 

dönem gelir esnekliğinin uzun döneme göre daha düşük ve yüzde 5 anlamlılık 

düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla AB-27'nin reel gelirindeki 

değişikliklere karşı ana metal sanayii ihracatının kısa dönemde uzun döneme göre 
daha az duyarlı olduğu anlaşılmaktadır. Kısa dönem reel kur esnekliği de uzun 

dönemdekine benzer şekilde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

Tablo 4.22. Ana Metal Sanayii ARDL(1,0,0) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme 

  

  

  

  

  

    
Modeli Sonuçları 

Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLGDP , 2,8903 2,6060** 
DLRKUR -0,1255 -0,4333 
DC -22,5610 -2,2004** 
DDUMMY -0,1846 -2,8874* 
ECMC-I) -0,4531 -3,4719*     
  

*Yol,**05, ***9410”düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Hata Düzeltme Katsayısı istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır ve 

katsayı değeri -0.45 olarak bulunmuştur. Söz konusu katsayı, herhangi bir şok veya 
olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin bir sonraki dönemde 

yüzde 45 hızla düzeltildiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, kısa dönemde uzun 

dönem dengeden bir sapma olması halinde, sistemin yaklaşık 2,22 çeyrek sonra 
dengeye ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

Tablo 4.23. Makine ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 
ARDIL (1,0,0) Modelinin Tanısal Denetim Sonuçları 

R2 0,93 
RZ 0,93 

0,160 (0,957)   
değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 
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Tablo 4.24. Makine ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 
ARDL (1,0,0) Modelinin Uzun Dönem Katsayıları 
  

  

  

  

      Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 13,1025 3,2047* 
LRKUR -4,7439 -2,2798** 
Cc -12,4980 -2,8407* 
DUMMY -0,1184 -1,0545   
  

#1, **945, ***97 10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Metal eşya sanayii ihracatının uzun dönem katsayılarına bakıldığında ilk göze 

çarpan oldukça yüksek gelir esnekliğidir. Yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

bulunan gelir esnekliği, AB-27'nin gelirinde meydana gelebilecek yüzde | 'lik artışın 
metal eşya ihracatını yüzde 13,1 artıracağını ifade etmektedir. 

Benzer şekilde metal eşya ihracatının uzun dönem reel kur esnekliği de 

yüksek çıkmıştır. Yüzde 5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunan reel kur 

esnekliğinde göre reel kurda meydana gelebilecek yüzde 1'lik artışın metal eşya 
ihracatını yüzde 4,74 azaltacağı görülmektedir. 

Tablo 4.25. Makine ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 
ARDL(1,0,0) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

      
Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLGDP 3,0365 4,7090* 
DLRKUR -1,0994 -4,4427* 
DC -27,9249 -4,5997* 
DDUMMY -0,0274 -1,2887 
ECM(-1) -0,2317 -2,7108* 

  
  

*Yo1,**945, *#**9410'düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kısa dönem esnekliklerinin her iki değişkende de uzun döneme göre daha 
düşük olduğu görülmektedir. Yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı bulunan kısa 

dönem gelir ve fiyat esneklikleri tahminlerine göre metal eşya ihracatını, yüzde İlik 

gelir artışı yüzde 3 artırırken yüzde Ilik reel kur artışı yüzde 1,1 azaltacaktır. 
Hata düzeltme katsayısı da yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve negatif 

tahmin edilmiştir. Katsayı değerinin 0,23 olması uyarlama sürecinin çok hızlı 
olmadığını, herhangi bir şok veya olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda 

bu etkinin bir sonraki dönemde yüzde 23 hızla düzeltildiğini göstermektedir. 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı 
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Tablo 4.26. B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı ARDL (1,0,0) Modelinin Tanısal 
Denetim Sonuçları 

1,013 (0,41 

0,093 
0 0,454 

Test sonuçlarına göre model, kuruluş yönünden hatasız ve otokorelasyon ile 
  

değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Tablo 4.27. B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı ARDL (1,0,0) Modelinin Uzun 
Dönem Katsayıları 
  

  

  

  

    Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 6,3755 7,2052* 
LRKUR 1,1827 1,2771 
Cc -49,5909 -5,3012* 
DUMMY -0,0456 -0,8512     
  

*Yo1,**905, ***910*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Makine ihracatının uzun dönem katsayıları incelendiğinde ihracatın gelir 
esnekliğinin yüksek ve yüzde | anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu göze 

çarpmaktadır. AB-27'nin reel gelirinde meydana gelebilecek yüzde |'lik artışın 

makine sanayii ihracatımızı uzun dönemde yüzde 6,38 artıracağı görülmektedir. Söz 
konusu katsayı, makine sanayii ihracatının gelir değişimlerine karşı oldukça duyarlı 

olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, makine sanayii ihracatının uzun dönem 

reel kur esnekliğinin anlamsız olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.28. B.y.s. Makine ve Teçhizat İmalatı ARDL(1,0,0) Yaklaşımına Dayalı 
Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
  

  

  

  

  

    
Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLGDP 3,7398 4,6254* 
DLRKUR 0,6937 | 1,2098 
DC -29,0892 -4,0778* 
DDUMMY -0,0268 -0,9240 
ECM(-1) -0,5866 -5,2606*     
  

*Yol,**95, ***V410*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kısa dönem esnekliklere bakıldığında makine sanayii ihracatının kısa dönem 

gelir esnekliğinin uzun döneme göre daha düşük ve yüzde | anlamlılık düzeyinde 
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anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla AB-27'nin reel gelirindeki değişikliklere 

karşı makine sanayii ihracatının kısa dönemde uzun döneme göre daha az duyarlı 
olduğu anlaşılmaktadır. Kısa dönem reel kur esnekliği de uzun dönemdekine benzer 

şekilde anlamsızdır. 
Hata Düzeltme Katsayısı istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır ve 

katsayı değeri -0.59 olarak bulunmuştur. Söz konusu katsayı, herhangi bir şok veya 

olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin bir sonraki dönemde 

yüzde 59 hızla düzeltildiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, kısa dönemde uzun 
dönem dengeden bir sapma olması halinde, sistemin yaklaşık 1,69 çeyrek sonra 

dengeye ulaşacağı anlaşılmaktadır. 

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

Tablo 4.29. Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (römork) ve Yarı Treyler (yarı 

römork) İmalatı ARDL (1,0,0) Modelinin Tanısal Denetim 
Sonuçları 

R? 0,90 
R 0,39 

1,526 (0,219)   
değişen varyans sorunu taşımamaktadır. 

Tablo 4.30. Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (römork) ve Yarı Treyler (yarı 
römork) İmalatı ARDIL (1,0,0) Modelinin Uzun Dönem 

  

  

  

  

    
Katsayıları 

Değişkenler Katsayı t istatistiği 
LGDP 8,8419 8,5724* 
LRKUR -4,9371 -2,2283** 
C -75,9133 -6,8542* 
DUMMY -0,0930 -1,2890     
  

*Yo1,**05, ***“410'düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 
Motorlu kara taşıtları ihracatının uzun dönem katsayıları incelendiğinde gelir 

esnekliğinin oldukça yüksek ve yüzde 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Sonuçlara göre AB-27'nin reel gelirinde meydana gelebilecek yüzde 
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Dlik düşüşün motorlu kara taşıtları sektöründe AB-27'ye yapılan ihracatı uzun 

dönemde yüzde 8,84 azaltacağı tahmin edilmektedir. 

Benzer şekilde AB-27'ye yapılan motorlu kara taşıtları ihracatının reel 

kurdaki değişimlere karşı da oldukça duyarlı olduğu görülmektedir. Yüzde 5 

anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilen uzun dönem reel kur esnekliği 
katsayısına göre reel kurda meydana gelebilecek yüzde (lik artış, AB'ye yapılan 

motorlu kara taşıtları ihracatını yüzde 4,94 azaltacaktır. 

Tablo 4.31. Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (römork) ve Yarı Treyler (yarı 
römork) İmalatı ARDL(1,0,0) Yaklaşımına Dayalı Hata Düzeltme 

  

  

  

  

  

    
Modeli Sonuçları 

Değişkenler Katsayı T istatistiği 
DLGDP 5,2702 3,4036* 
DLRKUR -2,9427 -2,4842** 
DC -45,2471 -3,3441* 
DDUMMY -0,0555 -1,3484 
ECM(-1) -0,5960 -3,5949*     
  

*1,**95, ***Y10*düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Kısa dönem esnekliklere bakıldığında motorlu kara taşıtları ihracatının kısa 

dönem gelir esnekliğinin uzun döneme göre daha düşük ve yüzde | anlamlılık 
düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. AB-27'nin reel gelirinde meydana 

gelebilecek yüzde I1'lik artışın motorlu kara taşıtları ihracatını kısa dönemde yüzde 

5,27 artırması beklenmektedir. Reel kur esnekliğinin de kısa dönemde uzun döneme 
göre daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. TL'deki değer kazancı ya da 

Türkiye'de fiyatların AB-27'ye göre daha hızlı artması sonucunda reel kurda 

meydana gelecek yüzde Ilik artışm AB-27'ye yapılan motorlu kara taşıtları 
ihracatını yüzde 2,94 azaltması beklenmektedir. 

Hata Düzeltme Katsayısı istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde anlamlı ve 

negatiftir. Katsayı değeri -0.60 olarak bulunmuştur. Söz konusu katsayı, herhangi bir 
şok veya olağanüstü bir etkinin ortaya çıkması durumunda bu etkinin bir sonraki 

dönemde yüzde 60 hızla düzeltildiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, kısa 

dönemde uzun dönem dengeden bir sapma olması halinde, sistemin yaklaşık 1,67 

çeyrek sonra dengeye ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
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5. AB EKONOMİK KRİZİNİN AB'YE YAPILAN SEKTÖREL İHRACAT 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

AB-27'ye yapılan sektörel ihracatın tahmin edilmesiyle ulaşılan gelir 
esneklikleri yardımıyla, AB-27'de küresel kriz döneminde yaşanan ekonomik 

yavaşlamadan sektörel ihracatımızın ne kadar etkilendiği hesaplanabilmektedir. Söz 

konusu analiz için AB-27'nin 2008-2012 dönemi “gerçekleşen” büyüme rakamları 
ve analizlerden elde edilen sektörel gelir esneklikleri kullanılmıştır. Krizin sektörel 

ihracatımıza etkisini ölçebilmek amacıyla “AB-27'de 2008-2012 döneminde, 2002¬ 

2007 dönemi ortalama büyüme performansı devam etseydi sektörel ihracatımızdaki 
gelir yönlü artışlar nasıl olurdu” sorusuna yanıt aranmıştır. 

2002-2007 döneminde AB-27'de büyüme, olumlu küresel koşulların da 

katkısıyla, yıllık ortalama yüzde 2,32 olarak gerçekleşmiştir. 2008-2012 döneminde 
ise küresel krizin etkisiyle büyüme eğilimi durmuş, Birlik söz konusu beş yılda yıllık 

ortalama olarak yüzde 0,12 daralmıştır. Söz konusu gelişmenin Türkiye'nin 

ihracatına da yansımış olması beklenmektedir. Yansımanın boyutunu görebilmek 

amacıyla 2002-2007 dönemi büyüme performansının devam etmesi durumunda AB¬ 

27'ye gerçekleşecek sektörel ihracat artışı ile gerçekleşen büyüme rakamlarıyla AB¬ 

27'ye yapılan ihracattaki gelir yönlü değişimler karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 

5.1de sunulmuştur. 

Görüldüğü gibi AB-27'deki ekonomik daralmadan en yoğun etkilenen 

sektörler gelir esnekliği en yüksek olan sektörlerdir (Tablo 5.1) ?. Tablodaki 
rakamları yorumlayacak olursak, AB-27 küresel ekonomik krizden etkilenmeseydi 

ve 2002-2007 dönemi yıllık ortalama büyüme oranını 2008-2012 döneminde de 

devam ettirebilseydi AB'ye yapılan toplam imalat sanayii ihracatı, sadece gelir artışı 

nedeniyle, 2012 yılında 2007 yılına göre kümülatif olarak yüzde 66,27 artacaktı. 
Fakat küresel ekonomik krizin etkisiyle AB-27 ekonomisi daralmış ve 2008-2012 

döneminde gelirindeki daralma nedeniyle Türkiye'den gerçekleştirdiği imalat sanayii 
ithalatını yavaşlatmıştır. Bu gelişme sonucunda, AB-27'ye yapılan imalat sanayii 

ihracatı, 2012 yılında 2007 yılına göre kümülatif olarak yüzde 5,6 azalmıştır. 

  

? Tablodaki hesaplamaların sadece gelir esnekliğindeki değişiklikleri hesaba kattığı, reel kurda 
herhangi bir değişim olmadığını varsaydığı unutulmamalıdır. 

111 



Tablo 5.1. AB-27?nin 2002-2007 Dönemi Ortalama Büyüme Oranıyla 2008-2012 
Dönemi Gerçekleşen Büyüme Performansının Türkiye?nin AB-27?ye 

Sektörel İhracatına Karşılaştırmalı Yansımaları 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2008-2012 Döneminde 2008-2012 Döneminde 

2002-2007 Dönemi Ortalama Fiili Büyüme Fark Büyüme Oranıyla AB-27'ye | Gerçekleşmeleriyle AB¬ 
İhracat 2Pye İhracat 

lil. Gi Yıllık la Yıllık ai Yıllık 
Li Ortalama ie Ortalama a Ortalama 2IŞ Değişim BŞ Değişim BŞ Değişim 

İmalat 66,27 10,70 -5,60 -1,15 -71,87 -11,85 

Tekstil 29,86 5,36 -2,08 -0,42 -31,94 -5,78 

Giyim 16,58 3,12 -1,04 -0,21 -17,62 -3,32 

Deri 43,21 7,45 -3,28 -0,66 -46,49 -8,11 

Kağıt 105,50 15,50 -10,07 -2,10 -115,57 -17,60 

Kimyasallar 58,52 9,65 -4,79 -0,98 -63,31 -10,63 

er emi 99,38 14,80 9,34 -1,94 -108,72 -16,74 Sanayii 

Bictal Eşya 271,01 30,40 -32,76 7,63 -309,77 -38,03 Sanayii 

DÜRRİRENE 99,32 14,79 0,33 1,94 | -108,65 16,73 Teçhizat 
Motorlu 

Kara 154,20 20,51 -16,17 -3,47 -170,37 -23,98 
Taşıtları 

            
  

Kaynak: EuroStat ve model sonuçlarına göre yazar tarafından yapılan hesaplamalar 

Benzer şekilde alt sektörler için sonuçlar yorumlandığında en çok etkilenen 

sektörün en yüksek gelir esnekliğine sahip olan metal eşya sanayii olduğu, en az 

etkilenen sektörün ise giyim sektörü olduğu görülmektedir. 
Benzer yöntem kullanılarak AB'nin büyümesine ilişkin yapılan tahminler ve 

çalışmada tahmin edilen gelir esneklikleri yardımıyla her bir sektörde AB'ye yapılan 

ihracatın AB'nin büyüme oranlarındaki yavaşlamadan ne derece etkileneceği 

öngörülebilecektir. IMF (2013)'ye göre AB'de önümüzdeki yıllarda görülecek 
büyüme rakamları ve söz konusu büyüme tahminleriyle AB'ye yapılacak sektörel 

ihracatımızdaki değişimlerin şu şekilde olması beklenmektedir: 
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Tablo 5.2. AB-27'ye İlişkin Reel Büyüme Tahminleri ve AB-27'ye Yapılan 
İhracatta Öngörülen Gelişmeler 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Yüzde Artış) 

2002-2007 | 2013-2018 

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 Kümülatif | Kümülatif 
Değişim Değişim 

AB Büyüme 0,0 1,3 1,7 1,8 1,9 2,0 

Toplam Imalat 0,0 5,9 71 8,5 8,8 9,l 83,0 46,9 
Sanayii 

Tekstil 0,0 3,0 3,9 4,3 4,4 4,5 36,4 21,7 
Giyim 0,0 1,7 2,2 2,5 2,6 2,6 19,5 12,2 
Deri 0,0 4,1 5,4 5,9 6,l 6,3 53,3 31,1 
Kağıt 0,0 8,6 11,2 12,3 12,7 13,1 136,3 72,8 
Kimyasallar 0,0 5,3 6,9 7,7 7,9 8,2 73,2 41,6 
Ana Metal 

s . 0,0 8,2 1017 11,8 12,2 12,5 127,4 68,8 anayii 

Metal Eşya 
s — 0,0 16,8 21,9 24,1 25,0 25,8 381,9 177,8 anayii 

Maki vene ve 0,0 | 82) 10,6) i1igl 122) 125) 1273 68,8 
Teçhizat 
Motorlu Kara 

0,0 11,3 14,8 16,3 16,9 17,4 203,0 103,8 Taşıtları 

                  
  

Kaynak: IMF (2013), model sonuçlarına göre yazar tarafından yapılan hesaplamalar 

Söz konusu büyüme tahminlerinden yola çıkarak 2013 yılında AB'nin reel 
gelirinde bir değişim olmayacağı, bu nedenle Türkiye'nin AB'ye gerçekleştirdiği 

ihracatın da gelir etkisiyle değişmeyeceği anlaşılmaktadır. Ancak diğer yıllarda uzun 

dönem gelir esneklik tahminleri ile reel gelirdeki artış kullanılarak ihracattaki 
değişim tahmin edilebilecektir. 

Toplam imalat sanayii ihracatının uzun dönem gelir esnekliği 4,6 olarak 

tahmin edilmiştir. AB'nin reel gelirindeki yüzde Ilik artışın AB'ye yapılan imalat 
sanayii ihracatını yüzde 4,6 artıracağı tahmininden yola çıkarak imalat sanayi 

ihracatında 2013-2018 yılları arasında gelir nedeniyle meydana gelecek yüzde 

değişimler Tablo 5.2'deki gibi olacaktır. Söz konusu değişimler, 2013-2018 
döneminde AB'ye yapılacak imalat sanayii ihracatının (diğer her şey sabitken) gelir 

artışı nedeniyle yıllık ortalama olarak * yüzde 6,6 artacağını ve toplamda, kümülatif 
olarak, 2012 yılına göre yüzde 46,9 büyüyeceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 

  

“ Geometrik ortalama formülü kullanılmıştır. 
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2012 yılında 56,9 milyar dolar olan AB'ye yapılan toplam imalat sanayii ihracatının 
2018 yılında 83,5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Söz konusu kümülatif 

artış, yüksek gibi görünse de geçmiş dönemlerle kıyaslandığında oldukça düşük 

kalmaktadır. 2002-2007 döneminde AB'ye gerçekleştirilen imalat sanayii ihracatında 
sadece gelir artışı nedeniyle görülen kümülatif artışın yüzde 83 olduğu 

düşünüldüğünde, AB?deki duraksamanın ihracat artışını kısıtladığı anlaşılmaktadır. 

Sadece gelir yönlü değişimler içerildiğinde, göreli fiyatların ve Avro/TL 
nominal kurunun değişmediği kabul edildiğinde, AB'ye yapılan imalat sanayii 

ihracatının 2018 yılında 83,5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 2012 yılında 

gerçekleşen AB'ye yapılan imalat sanayii ihracatının AB'ye yapılan toplam ihracat 

içerisindeki payının (yüzde 96) 2018 yılında da aynı kalacağı düşünülürse aynı 
varsayımlarla AB'ye yapılan toplam ihracatın 2018 yılında 87 milyar dolar olarak 

gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Söz konusu tahmin, Onuncu Kalkınma Planında 
yer alan toplam ihracat tahminiyle (277,2 milyar dolar) uyumludur. Kalkınma 

Planında yer alan toplam ihracat tahmini fiyat etkisini de içermektedir. AB'ye 

yapılan ihracat tahmini ise sadece gelir yönlü artışı temsil etmekte ve reel kurun 
değişmeyeceği varsayımını taşımaktadır. Bu nedenle Kalkınma Planında yer alan 

toplam ihracat tahminini analizdeki sonuçlarla kıyaslayabilmek için fiyat etkisinden 

arındırmak gerekmektedir. 2018 yılında, ihracat fiyatlarının ve döviz kurunun 2012 
yılı seviyelerinde sabit kalacağı varsayıldığında, Kalkınma Planındaki toplam ihracat 

tahmininin 240 milyar dolara gerileyeceği hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar ışığında 

AB'nin toplam ihracat içerisindeki payının 2018 yılında yüzde 36,3 olacağı 

öngörülmektedir. 2012 yılında söz konusu payın yüzde 38,8 olarak gerçekleştiği 
düşünüldüğünde, iki tahminin birbiriyle uyumlu olduğu, Kalkınma Planında 

önümüzdeki dönemde AB dışındaki ülkelere yapılan ihracatın payının bir miktar 
artacağının varsayıldığı yorumu yapılabilecektir. 

İmalat sanayii ihracatının gelir esnekliğinin yüksek olması, AB'nin 
gelirindeki küçük artışlara ihracatın yüksek tepki vermesine neden olmaktadır. 

Dolayısıyla, AB'nin reel gelirinin artması, Türkiye'nin imalat sanayii ihracatı için 
oldukça önemlidir. Tersi durumda AB'nin daralması, Türkiye'nin AB'ye 

gerçekleştirdiği ihracatı da büyük ölçüde daraltacaktır. Türkiye'nin toplam imalat 

sanayii ihracatında AB'nin payının 2002-2012 döneminde ortalama yüzde 52,1 
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olduğu düşünüldüğünde, AB'deki gelişmelerin Türkiye ihracatını yakından 
ilgilendirdiği açıktır. 

Tekstil sektöründe gelir esnekliği 2,3 olarak tahmin edilmiştir. AB'nin 

büyüme rakamları ve tahmin edilen gelir esnekliği rakamı kullanılarak hesaplanan 

AB'ye yapılan tekstil sektörü ihracatı büyüme rakamları Tablo 5.2'deki gibidir. Söz 
konusu değişimler, 2013-2018 döneminde AB'ye yapılacak tekstil sektörü 

ihracatının (diğer her şey sabitken) gelir artışı nedeniyle yıllık ortalama olarak yüzde 

3,3 artacağını ve toplamda, kümülatif olarak, 2012 yılına göre yüzde 21,7 
büyüyeceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 2012 yılında 4,6 milyar dolar olan 

AB'ye yapılan tekstil ihracatının 2018 yılında 5,6 milyar dolara ulaşması 
beklenmektedir. Söz konusu kümülatif artış, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında 
düşük kalmaktadır. 2002-2007 döneminde AB'ye gerçekleştirilen tekstil ihracatında 

gelir artışı nedeniyle görülen kümülatif artışın yüzde 36,4 olduğu düşünüldüğünde, 

AB'deki duraksamanın tekstil ihracatı artışını da olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. 
AB'ye yapılan giyim sektörü ihracatı büyüme rakamları da Tablo 5.2'deki 

gibidir. Söz konusu değişimlerden hesaplanan, AB'ye yapılacak giyim sektörü 

ihracatının (diğer her şey sabitken) gelir artışı nedeniyle 2013-2018 dönemi yıllık 
ortalama büyüme oranı yüzde |,9dur. Bu dönemde giyim sektörü ihracatının 

kümülatif olarak, 2012 yılına göre yüzde 12,2 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

Dolayısıyla, 2012 yılında Il milyar dolar olan AB'ye yapılan giyim sektörü 

ihracatının 2018 yılında 12,3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Söz konusu 

kümülatif artış, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında düşük kalmaktadır. 2002-2007 

döneminde AB'ye gerçekleştirilen giyim ihracatındaki kümülatif artışın yüzde 19,5 
olduğu düşünüldüğünde, gelir yönlü artışın 2013-2018 döneminde düşük kalacağı ve 

AB'deki duraklamanın ve düşük büyümenin giyim sektörü ihracatının büyümesini de 

azaltacağı öngörülmektedir. 
AB'nin büyüme rakamları ve tahmin edilen gelir esnekliği rakamı 

kullanılarak hesaplanan AB”ye yapılan deri sektörü ihracatı büyüme rakamları Tablo 

5.2'deki gibidir. Söz konusu değişimler, 2013-2018 döneminde AB”ye yapılacak deri 
sektörü ihracatının (diğer her şey sabitken) gelir artışı nedeniyle yıllık ortalama 

olarak yüzde 4,6 artacağını ve toplamda, kümülatif olarak, 2012 yılına göre yüzde 
31,1 büyüyeceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 2012 yılında 330 milyon dolar 
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olan AB'ye yapılan deri ihracatının 2018 yılında 437 milyon dolara ulaşması 
beklenmektedir. Söz konusu kümülatif artış, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında 

düşük kalmaktadır. 2002-2007 döneminde AB'ye gerçekleştirilen deri ihracatında 

gelir artışı nedeniyle görülen kümülatif artışın yüzde 53,3 olduğu ve Türkiye'nin deri 

sektörü ihracatında AB'nin payının 2002-2012 döneminde ortalama yüzde 47 olduğu 
düşünüldüğünde, AB'deki duraksamanın deri ihracatı artışını etkilediği 

anlaşılmaktadır. 
AB'nin büyüme rakamları ve kağıt sektörü için tahmin edilen gelir esnekliği 

rakamı kullanılarak hesaplanan AB'ye yapılan kağıt sektörü ihracatı büyüme 

rakamları Tablo 5.2'deki gibidir. Söz konusu değişimler, 2013-2018 döneminde 
AB”ye yapılacak kağıt sektörü ihracatının (diğer her şey sabitken) gelir artışı 
nedeniyle yıllık ortalama olarak yüzde 9,5 artacağını ve toplamda, kümülatif olarak, 

2012 yılına göre yüzde 72,8 büyüyeceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 2012 
yılında 384 milyon dolar olan AB?ye yapılan kağıt ihracatının 2018 yılında 664 

milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Söz konusu kümülatif artış, diğer sektörlere 

göre yüksek olsa da geçmiş dönemlerle kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır. 
2002-2007 döneminde AB'ye gerçekleştirilen kağıt ihracatında gelir artışı nedeniyle 

görülen kümülatif artışın yüzde 136,3 olduğu düşünüldüğünde, AB'deki 

duraksamanın kağıt ihracatı artışını önemli miktarda etkilediği açıktır. 

Analiz yapılan bir diğer sektör olan kimyasallar sektörünün gelir esnekliği 4,2 
olarak tahmin edilmiştir. Gelir esnekliğinin yüksek olması, kimya sektörü ihracatının 

AB gelirindeki değişiklere karşı duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. AB'nin 

önümüzdeki döneme ilişkin büyüme rakamlarıyla hesaplanan AB'ye yapılan 
kimyasallar ihracatı büyüme rakamları Tablo 5.2'de gösterilmektedir. Söz konusu 

büyüme rakamlarından, AB'ye yapılan kimyasallar ihracatının 2013-2018 
döneminde AB gelirindeki artışa bağlı olarak yıllık ortalama yüzde 6 büyüyeceği 

anlaşılmaktadır. 2018 yılında AB'ye yapılan kimyasallar ihracatının 2012 yılına 

kıyasla AB'nin reel gelirindeki artış nedeniyle kümülatif olarak yüzde 41,6 

büyüyeceği ve 3 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kriz öncesi dönem 
olan 2002-2007 döneminde, AB'ye kimyasallar sektöründe yapılan ihracatın reel 

gelir artışı nedeniyle kümülatif büyümesinin yüzde 73,2 olduğu düşünüldüğünde 
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AB'nin reel büyümesindeki azalmanın sektör ihracatını daralttığı ve sektörün 

AB”deki krizden etkilendiği ve etkileneceği anlaşılmaktadır. 

AB'ye yapılan ana metal sanayii ihracatı büyüme tahminleri Tablo 5.2'deki 
gibidir. Söz konusu değişimlerden, AB'ye yapılacak ana metal sanayii ihracatının 

(diğer her şey sabitken) gelir artışı nedeniyle 2013-2018 dönemi yıllık ortalama 

büyüme oranının yüzde 9,1 olacağı hesaplanmıştır. 2018 yılında, AB'ye yapılan ana 

metal sanayii ihracatının kümülatif olarak, 2012 yılına göre yüzde 68,8 büyüyeceği 
tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, 2012 yılında 3,8 milyar dolar olan AB'ye yapılan 

ana metal sanayi ihracatının, 2018 yılında 6,4 milyar dolara ulaşması 
beklenmektedir. Söz konusu kümülatif artış, geçmiş dönemlerdeki artışın oldukça 

altındadır. 2002-2007 döneminde AB'ye gerçekleştirilen ana metal sanayii 

ihracatında gelir esnekliği nedeniyle gerçekleşen kümülatif artışın yüzde 127,4 

olduğu düşünüldüğünde, gelir yönlü artışın 2013-2018 döneminde oldukça düşük 
kalacağı ve AB'deki duraklamanın ve düşük büyümenin ana metal sanayii 

ihracatının büyümesini de azaltacağı anlaşılmaktadır. 
AB'ye yapılan metal eşya sanayii ihracatı büyüme tahminleri Tablo 5.2'de 

yer almaktadır. Söz konusu değişimlerden, AB'ye yapılacak metal eşya sanayii 

ihracatının (diğer her şey sabitken) AB'nin reel gelirindeki artışa bağlı olarak 201 3¬ 
2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 18,6 büyüyeceği hesaplanmıştır. 2018 yılında, 

AB'ye yapılan metal eşya ihracatının kümülatif olarak, 2012 yılına göre yüzde 177,8 

büyüyeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, 2012 yılında 2,6 milyar dolar olan 
AB'ye yapılan metal eşya ihracatının, 2018 yılında 7,2 milyar dolara ulaşması 

beklenmektedir. Söz konusu kümülatif artış, yüksek olmasına karşın geçmiş 

dönemlerdeki artışın altındadır. 2002-2007 döneminde, aynı gelir esnekliğinin 
geçerli olduğu varsayıldığında, AB'ye gerçekleştirilen metal eşya ihracatının 

AB'deki gelir artışı nedeniyle kümülatif olarak yüzde 381,9 büyüdüğü 

görülmektedir. Gelir esnekliğinin yüksek oluşu, metal eşya sanayiini AB'nin 
gelirindeki değişikliklere diğer sektörlerden daha çok duyarlı kılmaktadır. Ayrıca 

AB'nin Türkiye metal eşya ihracatındaki payı 2002-2012 döneminde ortalama yüzde 

45,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam da sektör ihracatının AB'deki gelişmelerden 
yoğun şekilde etkilendiğini ve etkileneceğini ortaya koymaktadır. 
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AB”ye yapılan makine teçhizat ihracatı büyüme tahminleri Tablo 5.2'de yer 
almaktadır. Söz konusu değişimlerden, AB'ye yapılacak makine teçhizat ihracatının 

AB'nin reel gelirindeki artışa bağlı olarak 2013-2018 döneminde yıllık ortalama 
yüzde 9,1 büyüyeceği hesaplanmıştır. 2018 yılında, AB'ye yapılan makine teçhizat 

ihracatının kümülatif olarak, 2012 yılına göre yüzde 68,8 büyüyeceği tahmin 

edilmektedir. Dolayısıyla, 2012 yılında 2,2 milyar dolar olan AB”ye yapılan makine 
teçhizat ihracatının, 2018 yılında 3,7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Söz 

konusu kümülatif artış, geçmiş dönemdeki artışın neredeyse yarısıdır. Aynı gelir 

esnekliğinin geçerli olduğu varsayıldığında, 2002-2007 döneminde, AB'ye 
gerçekleştirilen makine teçhizat ihracatının AB?deki gelir artışı nedeniyle kümülatif 

olarak yüzde 127,3 büyüdüğü görülmektedir. 

AB'nin önümüzdeki döneme ilişkin büyüme rakamlarıyla hesaplanan AB'ye 
yapılan motorlu kara taşıtları ihracatı büyüme rakamları Tablo 5.2'de 

gösterilmektedir. Söz konusu büyüme rakamlarından, AB'ye yapılan motorlu kara 

taşıtları ihracatının 2013-2018 döneminde AB gelirindeki artışa bağlı olarak yıllık 

ortalama yüzde 12,6 büyüyeceği anlaşılmaktadır. 2018 yılında AB'ye yapılan 
motorlu kara taşıtları ihracatının 2012 yılına kıyasla AB'nin reel gelirindeki artış 

nedeniyle kümülatif olarak yüzde 103,8 büyüyeceği ve 24 milyar dolara ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. Kriz öncesi dönem olan 2002-2007 döneminde, AB'ye motorlu 
kara taşıtları sektöründe yapılan ihracatın reel gelir artışı nedeniyle kümülatif 

büyümesinin yüzde 203 olduğu düşünüldüğünde AB'nin reel büyümesindeki 

azalmanın sektör ihracatını daralttığı ve sektörün AB'deki krizden etkilendiği ve 
etkileneceği anlaşılmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında, yapılan analiz sonucunda özellikle metal eşya, 

motorlu kara taşıtları, kağıt, ana metal ve makine sektörlerindeki ihracatın AB'nin 
reel gelirine olan duyarlılıklarının yüksek olduğu ve bu sektörlerde AB gelirindeki 

gerilemenin yarattığı sonuçları hafifletici önlemler alınması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Sektörlere yönelik tek tek önlem alınabileceği gibi Eximbank'ın 

uzun vadeli ihracat kredilerine daha fazla kaynak ayırması gibi genel önlemler 
de faydalı olacaktır. 

Alt sektörler için tahminleri yorumlayacak olursak, AB'ye yapılan ihracatta 
önemli bir paya sahip olan ve geleneksel sektörler arasında yer alan tekstil 
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sektöründe gelir esnekliği 2,3, kur esnekliği yüzde 15 anlamlılık düzeyinde anlamlı 

ve -0,45 olarak tahmin edilmiştir. 

Giyim sektörü ihracatında reel kur esnekliği -0,31 olarak tahmin edilmiştir. 

Söz konusu rakam, giyim sektörü ihracatının reel kur değişimlerine karşı çok fazla 

duyarlı olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde, gelir esnekliği göreli olarak diğer 

sektörlere göre düşük tahmin edilmiştir. AB'ye yapılan giyim sektörü ihracatının 
gelir esnekliği 1,3 olarak tahmin edilmiştir. 

AB'ye yapılan giyim ve tekstil ihracatının gelir ve kur esneklikleri diğer 

sektörlerin esnekliklerine göre biraz düşük kalmaktadır. Söz konusu rakamların 
düşük olması, tekstil ve giyim sektörünün yapılarına bağlanmaktadır. Tekstil ve 

giyim sektörü, daha çok temel ihtiyaç ve tüketim amaçlı mallardan oluşmaktadır. AB 

pazarının da doygunluğa ulaşmış bir pazar olduğu, insanların daha çok ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla tekstil ve giyim sektörüne talep gösterdiği düşünülmektedir. 

Ayrıca tekstil ve giyim sektörleri Türkiye'nin AB pazarında en yüksek rekabet 

gücüne sahip olduğu sektörler arasında yer almaktadır (Bkz. Grafik 2.4). Bu 

nedenle AB'nin reel gelirinde gerileme yaşansa da bu sektörler pazar paylarını 

çok fazla kaybetmemekte ve gelir azalışı karşısında yüksek daralmalar 

yaşamamaktadır. Bu nedenlerle tekstil ve giyim sektörü ihracatı ile reel gelir ve reel 
kur arasında çok yüksek bir esneklik söz konusu değildir. Gelir esnekliğinin düşük 

oluşu, tekstil ve giyim sektörleri ihracatının AB'deki duraklamadan diğer 

sektörlerden daha az etkileneceğini göstermektedir. 
Çalışmada ele alınan dönemde, küresel hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil 

ticaretinde uzun yıllar sürdürülen sayısal kısıtlamalar ve kota uygulamasının 2005 

yılı itibarıyla Çin hariç tüm tedarikçiler için ve 2008 yılı itibarıyla da Çin için sona 
erdirilmesi giyim ve tekstil sektörünü etkileyen temel gelişme olmuştur. Katma 

değeri yüksek üretim, yeni ürün üretebilme kapasitesi, üretilen ürünün 

tüketiciye sunulmasında organizasyon ve perakendecilik kabiliyeti gibi ürün 

geliştirme ve pazarlama konuları, 2005 sonrası dönemde hazır giyim, 

konfeksiyon ve tekstil sanayiilerinin odaklandığı eğilimlerin başında gelmiştir. 

Bu sektörlerin rekabetçiliğinde teknoloji ve tasarımda da öncü olmak temel 

hedef halini almıştır. 
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AB'nin 2002-2012 döneminde Türkiye'nin tekstil sektörü ihracatındaki payı 
ortalama olarak yüzde 51,3; giyim sektörü ihracatındaki payı yüzde 78,5'tir. 

Dolayısıyla her iki sektörde de AB oldukça önemli bir pazardır. Küresel krizle 

birlikte AB'nin talebinin azalması birçok ülkeyi yeni ihracat pazarlarına yönelmeye 
itmiş, Türkiye de yeni pazarlara yönelen ülkelerden biri olmuştur. Türkiye'nin tekstil 

ve hazır giyim ihracatında son yıllarda yeni ihracat pazarları olarak Orta Doğu 

ülkeleri göze çarparken bu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, bu ülkelere yapılan 
ihracatın sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle, AB pazarı göreli 

olarak daha istikrarlı yapısıyla Türkiye tekstil ve giyim ihracatı için önemini 

korumalıdır. 

Tekstil ve giyim sektöründe kur esnekliğinin düşük olması, Türkiye'nin 

bu sektörlerde AB'ye gerçekleştirdiği ihracatı artırmak için fiyat dışı rekabet 

unsurlarını kullandığını ve kullanmaya devam etmesinin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Firmaların markalaşmaya yönelmesi ve kaliteyi artırıcı yönde 

uygulamalarda bulunması bu sektörlerin ihracatını artırıcı etkilerde 

bulunacaktır. Yabancılarla işbirliği ve büyük markalarla ortaklık da ihracatı 
artırıcı politikalar olarak sayılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye, dünya hazır giyim 

ihracatında ilk on ülke arasında yer almaktadır"!. Benzer şekilde pek çok tekstil 
sanayii alt kolunda da Türkiye önde gelen ihracatçı ülkeler arasındadır. Türkiye'nin 

AB'nin sıkıntı yaşadığı bu dönemde pazar payını kaybetmeden devam ettirmesi 
ve rekabet gücünü koruması gerekmektedir. 

Tekstil ve giyim sektörüne yapısal olarak benzeyen ve bu sektörlerle 
yakından ilgili olan bir sektör de deri sektörüdür. Deri sektörünü diğer iki sektörden 

ayıran en önemli özellik, söz konusu sektörün toplam ihracattaki payının diğer iki 

sektöre göre çok düşük olmasıdır. Deri sektöründe gelir esnekliği 3,2, reel kur 
esnekliği -0,05 olarak tahmin edilmiştir. Ancak deri sektörü ihracatının reel kur 

esnekliği istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

AB'ye yapılan ihracatta ağırlığı düşük olan sektörlerden biri de kağıt 
sektörüdür. Kağıt sektöründe AB'ye gerçekleştirilen ihracatın gelir esnekliği 6,7 

olarak tahmin edilmiştir. Söz konusu rakam, Türkiye'nin AB'ye gerçekleştirdiği 

  

“TC, Trade Map 
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kağıt ihracatının AB'nin reel gelirindeki değişikliklere karşı oldukça duyarlı 

olduğunu göstermektedir. Kağıt ihracatının büyümeyle yakından ilişkili olması 

beklenen bir sonuçtur. Kağıt, modem dünyanın vazgeçilmez ürünüdür ve dünya kağıt 

ithalatının büyük bölümünü Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi AB üyesi 
ülkeler gerçekleştirmektedir (OAİB,2011). Dolayısıyla, AB ülkelerinin talebi sektör 
için önem taşımaktadır. Türkiye de kağıt ihracatının üçte birini AB'ye 

gerçekleştirmektedir. 

Kağıt insan ömrü boyunca en çok tüketilen sanayi ürünlerinden biridir. 

Türkiye, kağıt üretiminde iç piyasadan hammadde temininde sıkıntılar yaşamakta bu 
nedenle ithal hammadde kullanmaktadır. Türkiye'de kağıt üretimi selüloz ithalatı ve 

geri dönüşümlü kağıtların değerlendirilmesiyle yapılmaktadır. Bu nedenle geri 

dönüşüm bilincinin toplumda yerleştirilmesi, sektör açısından önem 
taşımaktadır. 

Kimya sanayı, tüketim ürünleri üretmesinin yanı sıra diğer imalat 
sektörlerine ara girdi sağlayan bir sektör olması nedeniyle büyümeye karşı duyarlı bir 

sektördür. Sektörün bünyesinde barındırdığı ürünlerin yüzde 30'u nihai tüketiciye 

ulaşırken, yüzde 70 gibi büyük bir kısmı diğer imalat alt sektörlerinde ara girdi 

olarak kullanılmaktadır (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012). Bu nedenle, 

kimya sektörü ihracatının, ihracat pazarının üçte birini (2002-2012 döneminde 

ortalama yüzde 36,8) oluşturan, AB'nin büyümesine olan esnekliğinin yüksek olması 
beklentilerle uyumludur. 

Kimya endüstrisi, imalat sanayiinin bütün sektör zincirlerinde yer alması 

sebebiyle, üretim açısından stratejik öneme sahip bir sektördür. Türkiye, Dünya 

Ticaret Örgütü verilerine göre kimya sanayiinde en büyük dış ticaret açığı olan 
ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye ekonomisinde dış ticaret açığına neden olan 

sektörlerin başında da kimya sektörü gelmektedir. Üretim yapısının yüksek katma 
değerli ürünlere doğru kayması, yerli girdi oranının arttırılması için yeni 
yatırımların artırılması ve mevcut yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanması 

sektör ve dolayısıyla dış ticaret açığı için önemlidir. Ayrıca küresel kimya 
sanayii firmalarının ve hammadde sahibi ülkelere ait kimya firmalarının 

Türkiye'de yatırım yapmalarını sağlayacak politika önlemleri alınması ve 
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sektörün ihtiyacı olan kalifiye işgücünün yetiştirilmesi sektör açısından önem 
taşımaktadır. 

Ana metal sanayii ihracatının gelir esnekliği 6,4 olarak hesaplanmıştır. Söz 

konusu rakam, AB'ye yapılan ana metal sanayii ihracatının AB'nin reel gelirine 
duyarlılığının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ana metal sanayiinin 

ülke üretimi için temel girdi üreten sektörler arasında olması, sektörün gelişimi ile 

ekonominin büyümesi arasında bir bağ kurulmasına neden olmaktadır. 
Ana metal sanayii sektörü, üretim yelpazesinde yer alan ürünler itibarıyla, 

imalat sanayiinin kritik önemdeki sektörlerinden birisidir. Sektörün en önemli 
özelliği çok yoğun ithal girdi kullanmasıdır. Bu nedenle, küresel kriz döneminde 

emtia fiyatlarının yükselmesi, ana metal sanayii üretimini olumsuz etkilemiştir. İthal 

girdi yoğunluğunun yüksekliği, sektörü dış etkenlere karşı duyarlı hale getirmektedir. 

Sektörün ithal bağımlılığını azaltmak amacıyla Girdi Tedarik Strateji (GİTES) 
kapsamında adımlar atılmaktadır. Sektörün değer itibarıyla en önemli girdisi 

konumundaki hurdanın Türkiye'nin enerji hariç en önemli ithal ara malı 

kalemi olması, GİTES*in bu konudaki adımlarını önemli kılmaktadır. 

Başta enerji olmak üzere, girdi maliyetlerinin yüksek seviyede olması, işçilik 

maliyetlerinin rakip ülkelere kıyasla yüksek olması sektörün temel sorunları arasında 

sayılmaktadır (DPT, 2007). Sektörün toplam ihracatının 2002-2012 döneminde 
ortalama yüzde 28'ini oluşturan AB'deki duraklamadan en az etkilenmesini 

sağlamak amacıyla sektörün rekabet gücünü artırıcı, girdi maliyetlerini 

düşürücü önlemler alınması gerekmektedir. 
Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri (kısaca metal eşya) 

ihracatının AB gelirine olan duyarlılığı, çalışmadaki diğer bütün sektörlerin üzerinde, 

13,1 olarak tahmin edilmiştir. Yapılan tahminlere göre, metal eşya sanayii ihracatının 
reel kur esnekliği de yüksek ve anlamlı çıkmıştır. -4,7 olarak tahmin edilen reel kur 

esnekliği, sektör ihracatının göreli fiyatlara ve nominal kurdaki değişimlere karşı 

duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. 
İnşaat sektörüne yoğun olarak girdi sağlayan metal eşya sanayii, ülke 

ekonomisi için önemli bir sektördür. Yatırım malı olma özelliği taşıyan ve diğer 

sektörlere de girdi veren metal eşya sanayii ürünlerine olan talebin, büyümeyle sıkı 
ilişki içerisinde olması beklenen bir durumdur. Yatırım malı üretmesi nedeniyle 
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metal eşya sektörü, büyüme dönemlerinde genişlemekte, küçülme dönemlerindeyse 

daralmaktadır. Bu nedenle sektörün ihracat düzeyini daha istikrarlı bir hale getirmek 
için çeşitli önlemler alınmalıdır. Genellikle KOBİ niteliğindeki firmalardan 
oluşan metal eşya sanayiinde firmaların krediye ulaşımlarını kolaylaştıracak 

adımlar atılmalı, verimlilik artışları sağlanmalıdır. Sektör ihracatının kura da 

duyarlı olması, fiyat azaltıcı unsurların ihracatı artıracağını ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle, maliyet azaltıcı politikalar uygulanmalıdır. 
Makine ve teçhizat ihracatının AB gelirine olan duyarlılığı, 6,4 olarak tahmin 

edilmiştir. Makine teçhizat sanayii, metal eşya sanayiine benzer şekilde yatırım malı 

üreten bir sektördür. Hemen her sektöre girdi sağlayan makine teçhizat sanayii, 

ekonomilerdeki gelişmelere karşı hassas bir yapıdadır. Bu nedenle AB'ye yapılan 
ihracatın gelir esnekliğinin yüksek olması şaşırtıcı bir sonuç değildir. Durgunluk 

veya kriz dönemlerinde diğer sektörlerde yatırımların durması veya azalmasına bağlı 

olarak makina talebinde de azalışlar görülmektedir. En önemli yatırım mallarını imal 
etmesi bakımından sektör, ekonomideki gelişmelerden etkilenebilecek diğer 

sektörlerdeki yatırım aktivitelerine büyük ölçüde bağımlıdır. Makina alıcı kuruluşlar 

kapasite kullanımındaki artışlara, karlılıklarına, finansman maliyeti ve temin 
imkânına, aynı zamanda da pazardaki beklentilerine göre yatırım yapmakta ve 

makina sipariş etmektedir. 

Sektöre olan talepte kriz dönemlerinde inişler görülürken, ekonominin canlı 
olduğu dönemlerde de kısa sürede artışlar yaşanmaktadır. Söz konusu istikrarsız 

yapı, bu alanda faaliyet gösteren ve genelde KOBİ niteliğinde olan firmaların finans 
kaynaklarına erişimini güçleştirmekte, bankalar kredileri vermekte çekingen 
davranmaktadır. Dolayısıyla firmaların krediye erişimlerinin artırılması önem 

taşımaktadır. Rekabet gücünün artırılması için imalat teknolojilerinin 

geliştirilmesi, verimlilik artışının ve enerji tasarrufunun sağlanması, çevreye 

duyarlı imalatın gerçekleştirilmesi ve nitelikli eleman ihtiyacının temini 

gerekmektedir. - Tasarım (geliştirme, (yenilikçilik, (yeni (teknolojilerin 

uygulanması, müşteri beklentilerini izleyerek yeni modellerin devreye alınması 

sektörün büyümesi için gerekli olan unsurlardır. 

Analiz yapılan son sektör olan motorlu kara taşıtları ihracatının AB gelirine 

olan esnekliği 8,8 olarak tahmin edilmiştir. Gelir esnekliğinin yüksek olması, 
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motorlu kara taşıtları sektörü ihracatının AB gelirindeki değişiklere karşı duyarlı 

olduğunu ortaya koymaktadır. Motorlu kara taşıtları sanayii hem tüketim hem de 

yatırım malı üretmektedir. Teknolojik ve ekonomideki gelişmelere son derece 
duyarlı bir sektör olan motorlu kara taşıtları ihracatının reel kur esnekliği de anlamlı 

ve -4,94 olarak tahmin edilmiştir. Söz konusu rakam, sektör ihracatının fiyat ve kur 
gelişmelerine karşı oldukça duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Motorlu kara taşıtları sektörü, demir-çelik, makine gibi temel sanayi 

dallarının başlıca alıcısı ve bu sanayilerdeki teknolojik gelişme ve derinleşmenin de 

sürükleyicisi konumundadır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011). Motorlu kara 
taşıtları sektörü, küresel gelişmelere karşı duyarlı bir sektördür. Bu nedenle, sektör 

ihracatının AB'nin reel gelirindeki gelişmelere karşı yüksek duyarlılık göstermesi 

beklenen bir sonuçtur. Ayrıca motorlu kara taşıtları ihracatının yüzde 75,4'ü (2002¬ 
2012 ortalama) AB'ye yapılmaktadır. AB'nin toplam ihracattaki payının bu denli 

yüksek oluşu, sektör için AB'deki gelişmelerin önemini artırmaktadır. 

Küresel krizle birlikte Avrupa pazarındaki talep daralması motorlu kara 
taşıtları sektörünü olumsuz etkilemiş, 2009 yılına kadar artarak devam eden talep ve 

ihracat, küresel ekonomik kriz ve AB ülkelerindeki gelişmelere paralel olarak hızla 

azalmıştır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011). 2009 yılı sonu itibarıyla ihracatta 
önemli kayıplar yaşanmıştır. Ancak, yapılan ÖTV indirimleri neticesinde sektöre 
yönelik iç talep canlandırılmıştır. AB”de görülen duraklamayla birlikte, 2012 yılında 

motorlu kara taşıtları ihracatı tekrar gerilemiştir. 
Sektör Türkiye ihracatında ilk sırada yer almaktadır ve AB'ye en çok ihracat 

yapılan sektör konumundadır. Bu nedenle sektörün kırılganlığını azaltmak, 

ihracatını geliştirmek için Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem 
Planında beş temel hedef belirlenmiştir. Bunlar, AR-GE altyapısını iyileştirmek, 

şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak, 

otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek, hukuki ve idari 
düzenlemeleri iyileştirmek ve fiziki altyapıyı geliştirmek şeklindedir. Söz konusu 

hedeflerin hayata geçirilmesi ihracat kapasitesinin geliştirilmesi için büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca söz konusu sektörde son dönemde AB pazarında rekabet 
gücünün artmış olması Türkiye ihracatı açısından umut vericidir (Bkz. Grafik 2.4). 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın temel amacı, Türkiye'nin AB'ye gerçekleştirdiği ihracatın 
AB”deki krizden ne kadar etkileneceğini sektörel olarak tahmin etmek ve en yoğun 
etkilenen sektörleri tespit etmektedir. 

Çalışmada öncelikle Hufbauer ve Chilas (1974y)a dayanan sektörel 

sınıflamaya göre Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin teknolojik yapısı 1999-2012 

dönemi için incelenmiş ve yapılan hesaplamalar sonucunda Türkiye'nin ihracatında 
en yüksek payın, emek yoğun mallara ait olduğu tespit edilmiştir. Emek yoğun 

malları sermaye yoğun mallar takip etmekte ve emek yoğun malların payı zamanla 
azalmaktadır. İhracatta tarım sektörünün payının azalması ve emek yoğunluğu tarıma 

göre daha düşük olan imalat sanayii ihracatının payının artması bu gelişmede etkili 

olmuştur. Sermaye yoğun malların ihracat içindeki payı ise yıllara göre dalgalı bir 

seyir izlemektedir. Türkiye'nin ihracatında en düşük pay, taklidi kolay araştırma 
yoğun malların payı olarak hesaplanmıştır. Taklidi kolay ve taklidi zor araştırma 

yoğun mallar ile hammadde yoğun malların paylarının yıllara göre çok farklılık 

göstermediği ve yatay bir seyir izlediği göze çarpmaktadır. 

AB, Türkiye için önemli bir ticaret ortağı ve önemli bir pazar konumundadır. 

Bu nedenle, Türkiye'nin AB pazarındaki rekabet gücünü koruması, rekabet gücüne 
sahip olduğu sektör sayısını artırmaya çalışması, ihracatının gelişimi açısından önem 

taşımaktadır. Çalışmada, Türkiye'nin AB pazarındaki rekabet gücü Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlük-AKÜ (Revealed Comparative Advantages-RCA) endeksi 
ile hesaplanmış ve 2002 ile 2012 yıllarında Türkiye'nin AB pazarında rekabet 

gücüne sahip olduğu sektörler ortaya konulmuştur. Sonuçlar, Türkiye'nin AB-27 

pazarında rekabet gücüne sahip olduğu sektör sayısının son on yılda artış gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. 2002 yılında AKÜ'nün birden büyük olduğu, Türkiye'nin AB¬ 
27 üyesi olmayan ülkelere göre AB-27 pazarında daha fazla rekabet gücüne sahip 

olduğu, sektör sayısı 16 iken bu rakam 2012 yılında 25'e yükselmiştir. Bu sonuç, 
Türkiye ihracatının gelişimi açısından oldukça olumlu ve umut verici bir gelişmedir. 

Türkiye'nin AB-27 pazarında rekabet gücüne sahip olduğu sektörlerin 

teknoloji yapılarına göre dağılımına bakıldığında, hem 2002 hem de 2012 yılında en 
yüksek payın emek yoğun mallara ait olduğu görülmektedir. 2002 yılında rekabet 
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gücüne sahip emek yoğun sektörlerin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,8, 

rekabet gücüne sahip toplam ihracat içindeki payı yüzde 61,5 olarak hesaplanmıştır. 

2012 yılında söz konusu rakamlar sırasıyla yüzde 34,0 ve yüzde 40,4'e gerilemiştir. 
Hesaplamalarda dikkat çeken bir husus, taklidi zor araştırma yoğun mallarda 

2002 yılında AB-27 pazarında rekabet gücüne sahip sektör yokken 2012 yılında 5 
taklidi zor araştırma yoğun sektörde rekabet gücü kazanıldığıdır. Söz konusu 

sektörler güç üreten makineler ve araçlar, özelliği olan belirli sanayiler için 

makinalar ve aksamı, metal işleme makineleri, diğer genel endüstri ve elektrik 

makineleri, cihazları vb. aksam, parçaları sektörleridir. Söz konusu gelişme, Türkiye 
ihracatının teknoloji yapısı açısından oldukça önemli bir gelişmedir. Rekabet gücüne 

sahip sermaye yoğun malların payının da son dönemde arttığı göze çarpmaktadır. 

Çalışmada 2002:1, 2012:4 dönemini kapsayan çeyreklik veriler kullanılarak 
AB-27'ye yapılan ihracatın gelir ve reel kur esneklikleri tahmin edilmiştir. Bu 

doğrultuda, öncelikle, zaman serilerinin durağanlığı test edilmiş, daha sonra seriler 

arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı, eşbütünleşme testi yardımıyla sınanmıştır. 
Seriler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmasıyla birlikte, AB

27'ye yapılan reel ihracatın bağımlı değişken, AB-27'nin reel geliri ve reel kurun 

bağımsız değişkenler olduğu bir model oluşturulmuştur. Modele ayrıca 2007:3
2010:1 ve 2011:2-2012:4 dönemlerinde “bir” değerini alan kriz kukla değişkeni 

eklenerek AB-27'ye yapılan ihracat üzerinde kriz nedeniyle oluşan olağanüstü etkiler 

ortadan kaldırılmıştır. Hata düzeltme modeli de kurularak kısa dönemli gelir ve reel 
kur esnekliği ile hata düzeltme katsayısı hesaplanmıştır. 

Böylelikle her bir sektörde ve toplam imalat sanayiinde AB-27?ye yapılan 

ihracatın kısa ve uzun dönem gelir ve reel kur esneklikleri hesaplanmış ve herhangi 
bir şok durumunda sistemin ne kadar sürede dengeye geleceğini gösteren hata 

düzeltme katsayıları tahmin edilmiştir. 

Toplam imalat sanayiinde sonuçlar beklentilerle uyumlu şekilde, gelir 

esnekliği için pozitif ve reel kur esnekliği için negatif ve anlamlı tahmin edilmiştir. 
Söz konusu sonuç, Türkiye'nin AB'ye gerçekleştirdiği imalat sanayii ihracatının reel 

kura duyarlı olduğunu, kur politikaları ile imalat sanayii ihracatının artırılabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca, göreli fiyatlarda meydana gelecek değişimlerin de imalat 
sanayii ihracatı üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Fiyatların AB'nin fiyatlarına 
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göre daha az artması, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmakta ve AB'ye yapılan 
imalat sanayii ihracatını olumlu etkilemektedir. 

İmalat sanayii ihracatının uzun dönem gelir esnekliğinin 4,6 olarak tahmin 
edilmesi, AB'nin reel gelirinde meydana gelecek yüzde Ilik düşüşün AB'ye 

gerçekleştirdiğimiz toplam imalat sanayii ihracatımızı yüzde 4,6 azaltacağını 

göstermektedir. Söz konusu esneklik değeri, toplam imalat sanayiinin AB'nin reel 

gelirindeki değişikliklere çok duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Genel olarak bakıldığında, yapılan analiz sonucunda özellikle metal eşya, 
motorlu kara taşıtları, kağıt, ana metal ve makine sektörlerindeki ihracatın AB'nin 

reel gelirine olan duyarlılıklarının yüksek olduğu ve bu sektörlerde AB gelirindeki 

gerilemenin yarattığı sonuçları hafifletici önlemler alınması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Sektörlere yönelik tek tek önlem alınabileceği gibi Eximbank'?ın 

uzun vadeli ihracat kredilerine daha fazla kaynak ayırması gibi genel önlemler 

de faydalı olacaktır. 
Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'nin küresel krizden temel 

etkilenme kanallarından biri olan ihracat kanalının, bu kez de AB'deki duraklamayı 
Türkiye'ye taşımasını önlemek için AB'deki yavaşlamadan en çok etkilenecek 

sektörlerde önlemler alınması gerekliliği rakamlarla da desteklenmektedir. Türkiye, 

temel dış ticaret ortağı olan AB'deki gelişmeleri yok sayamayacağı için 

önlemlerini almalı, ihracat kapasitesini geliştirecek, kaliteyi ve teknolojik yapıyı 

artıracak, firmalarının rekabet gücünü yükseltecek politikalar uygulamalıdır. 

Devlet yardımları, teşvikler, vergi sistemi, düzenlemeler, işbirliği ve diyalog 

mekanizmaları ile uluslararası anlaşmalar yoluyla gerekli adımlar atılmalıdır. 

Dünya ekonomisinde teknolojik gelişmelerle üretim biçimleri sürekli 

değişmektedir. Türkiye de bugün sahip olduğu sanayi altyapısını dönüştürerek 

daha yüksek katma değerli bir yapı inşa etmek, rekabet gücünü artırmak 
zorundadır. Enerji, ulaştırma altyapısı, finansmana erişim, araştırma¬ 

geliştirme, tasarım, fikri mülkiyet, standardizasyon, kalite ve insan kaynağı gibi 

unsurlar rekabet gücünü artırma yolunda araç olma özelliğini korumaktadır. 
Söz konusu araçların etkin kullanımı, AB'deki krizin Türkiye'ye olumsuz 

yansımalarını en aza indirecektir. 
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EK- 1. Hurbauer ve Chilas (1974)'ın Sektörel Sınıflama Detayı 
  

Hammadde Yoğun Mallar 
SITC 0 Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 

SITC 2 Akaryakıt hariç yenilmeyen hammadde (26 Hariç) 

SITC 3 Mineral yakıtlar, yağlar vb damıtılmasından elde edilen ürünler (35 Hariç) 

SITC 4 Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar 
SITC 56 Gübreler (272 grubun dışındakiler) 

Emek Yoğun Mallar 

SITC 26 Dokuma elyafi ve bunların artıkları 

SITC 6 Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar (62, 67, 68 Hariç) 
SITC 8 Çeşitli mamul eşya (87, 88 Hariç) 

Sermaye Yoğun Mallar 

SITC | İçkiler ve tütün 
SITC 35 Elektrik enerjisi 

SITC 53 Debagat ve boyacılıkta kullanılan ürün 

SITC 55 Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları 

SITC 62 Kauçuktan eşya 
SITC 67 Demir ve çelik 

SITC 68 Demir ihtiva etmeyen madenler 
SITC 78 Motorlu kara taşıtları 

Taklidi Kolay Araştırma Yoğun Mallar 

SITC 51 Organik kimyasal ürünler 

SITC 52 İnorganik kimyasal ürünler 
SITC 54 Tıp ve eczacılık ürünleri 
SITC 58 İlk şekilde olmayan plastikler 
SITC 59 Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler 
SITC 75 Büro makineleri ve otomatik veri işleme makineleri 

SITC 76 Haberleşme, ses kaydetme ve sesi tekrar vermeye yarayan cihaz ve araçlar 

Taklidi Zor Araştırma Yoğun Mallar 

SITC 57 İlk şekildeki plastikler 
SITC 7 Makine ve ulaştırma araçları (75, 76, 78 Hariç) 

SITC 87 Başka yerde belirtilmeyen mesleki, ilmi, kontrol alet ve cihazlar 

SITC 88 Fotoğraf malzemesi, optik eşya, saatler 

    
  

Kaynak: Şimşek vd. (2010) 
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Değişkenler | ADF İstatistiği PP İstatistiği Mac Kinnon Kritik Değerleri 

Düzey Fark Düzey Fark | 5 10 

Ledp -1,474 o -4,|I9** o -1,348 o -4,I21#* | -4,192 -3,521 -3,191 
Toplam İmalat Sanayii 

Lex -2,657 o -4,618* -2,266 o -4,392* | -4,192 -3,521 -3,191 
Lrkur -0,133 o -5,527* |-0,104 -6,019* | -2,620 -1,949 -1,612 

Tekstil 

Lex -2,123 o -5,887* -1,977 o -6,472* | -4,186 -3,518 -3,190 
Lrkur -0,442.. -7,189* | -0,124 o-6,199* | -2,623 -1,949 -1,612 

Giyim 

Lex -2,584 o-7,936* |-2,665 o-7,773* | -4,186 -3,518 -3,190 
Lrkur -0,696 o -4,188* | -0,05I o -11,943* | -2,627 -1,950 -1,611 
Deri 

Lex -2,828 o-7,067* | -2,6628 -5,542* | -4,205 -3,527 -3,195 
Lrkur -0,694 o -10,133* | -0,194 o-9,934* | -2,624 -1,949 -1,612 
Kağıt 

Lex -1,796 | -9,551* -1,729 | -9,523* -4,186 -3,518 -3,190 
Lrkur -0,496 | -6,273* -0,305 | -6,887* -2,623 -1,949 -1,612 
Kimyasallar 

Lex -3,225 | -5,741* -3,023 o -6,055* -4,192 -3,521 -3,191 
Lrkur 0,203 | -5,496* 0,365 o -5,355* -2,623 -1,949 -1,612 
Ana Metal 

Lex -2,494 | -5,798* -2,581 o -5,701* -4,186 -3,518 -3,190 
Lrkur -0,930 | -5,786* -0,909 o -7,734* -2,620 -1,949 -1,612 

Metal Ürünleri 

Lex -3,339 | -4,541* -3,251 | -4,270* -4,192 -3,521 -3,191 
Lrkur -0,763 | -4,245# -0,657 | -3,933* -2,621 -1,949 -1,612 
B.y.s. Makine ve Teçhizat 

Lex -1,956 | -5,477* -2,072 | -5,471* -4,186 -3,518 -3,190 
Lrkur -0,295 | -5,732* 0,167 | -5,323* -2,623 -1,949 -1,612 
Motorlu Kara Taşıtları 

Lex -2,721 | -4,731* -1,910  -4,368* -4,192 -3,521 -3,191 
Lrkur 0,010 | -11,000* (0,282 o -11,000* | -2,620 -1,949 -1,612           
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iğ Maksimum e Hipotez İz İstatistiği | 709 “rik | olasılık | özdeğer || | 709 Kritik | olasılık Değer İstatistiği Değer statistiği 

İmalat Sanayii 
Ho:1r-0 | H,:ızl | 40,1674 35,1928 0,0134 | 24,1812 22,2996 0,0270 
Ho:rsl | H,:r2 | 15,9862 20,2618 0,1750 | 9,5615 15,8921 0,3760 
Ho:rs2 | H,:r3 | 6,4247 9,1645 0,1604 | 6,4247 9,1645 0,1604 
Tekstil 

Hg:r0 | H,:ızl | 62,9828 42,9153 0,0002 | 38,8934 25,8232 0,0006 
Hg:rsl | H,:1r-2 | 24,0895 25,8721 0,0820 13,7812 19,3870 0,2691 
Ho:rs2 | H,:r>3 | 10,3083 12,5180 0,1139 10,3083 12,5180 0,1139 
Giyim 
Hç:rx0 | A,:ızl | 43,0239 29,7971 0,0009 | 30,9204 21,1316 0,0015 
Hg:rsl | H,:1r>2 | 12,1035 15,4947 0,1520 | 8,6463 14,2646 0,3168 
Ho:r2 | H,:r-33 | 3,4573 3,8415 0,0630 | 3,4573 3,8415 0,0630 
Deri 

Ho:rx0 | H,:rzl | 36,0244 29,79TI 0,0084 | 22,2962 21,1316 0,0342 
Hprsl | 4,:r->2 | 13,7282 15,4947 0,0907 10,5953 14,2646 0,1757 
Ho:r2 | H,:1r-3 (3,1330 3,8415 0,0767 |3,1330 3,8415 0,0767 
Kağıt 
Ho:rx0 | H,:rzl | 33,5467 29,79TI 0,0177 | 23,8401 21,1316 0,0203 
Hg:rsl | H,:1r>2 | 9,7066 15,4947 0,3040 | 8,6297 14,2646 0,3183 
Hgır2 | H,:1r-3 | 1,0769 3,8415 0,2994 1,0769 3,8415 0,2994 
Kimyasallar 
Ho:r0 | H,:rzl | 34,8024 29,79TI 0,0122 | 28,4866 21,1316 0,0039 
Hg:rsl | H,:1r-2 | 6,3158 15,4947 0,6582 4,5476 14,2646 0,7975 
Hog:1<2 | H,:1r-3 | 1,7682 3,8415 0,1836 1,7682 3,8415 0,1836 
Ana Metal 

Ho:1-0 | H,:rl | 54,8537 42,9153 0,0022 36,9370 25,8232 0,0012 
Ho:rsl | H,:1r>2 | 17,9167 25,8721 0,3495 14,0553 19,3870 0,2505 
Hg:rs2 | H,:r-3 | 3,8615 12,5180 0,7621 3,8615 12,5180 0,7621 
Metal Ürünleri 

Hg:150 | H,:ızl | 31,5562 29,79TI 0,0310 | 23,7158 21,1316 0,0211 
Ho:rsl | H,:1r>2 | 7,8404 15,4947 0,4826 | 5,2720 14,2646 0,7072 
Ho:rs2 | H,:r>3 | 2,5684 3,8415 0,1090 | 2,5684 3,8415 0,1090 
B.y.s. Makine ve Teçhizat 
Hg:1-x0 | H,:rzl | 41,8031 35,1928 0,0084 | 22,9277 22,2996 0,0408 
Hg:rsl | A,:1r2 | 18,8754 20,2618 0,0767 15,0351 15,8921 0,0678 
Ho:r2 | H,:r-3 | 3,8404 9,1645 0,4364 |3,8404 9,1645 0,4364 
Motorlu Kara Taşıtları 
Ho:r0 | H,:rl | 41,1639 29,79TI 0,0016 27,8216 21,1316 0,0049 
Hg:rsl | 4,:r>2 | 13,3423 15,4947 0,1028 11,5579 14,2646 0,1284 
Ho:12 | H,:r3 | 1,7843 3,8415 0,1816 1,7843 3,8415 0,1816 
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