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1. Giriş 

Grafik 1, 2003 ve 2010 yılları arasında Türkiye ekonomisindeki genel ihracat ve ithalat 

fiyat (birim değer) endeksleri ile bu iki endeksin oranı olarak ifade edilen dış ticaret hadlerini 

göstermektedir.2 İhracat fiyat endeksinin 2003-2010 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,6 

oranında arttığı, ithalat fiyat endeksinin ise yıllık ortalama yüzde 6,4 oranında arttığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, dış ticaret hadlerinde yıllık ortalama negatif yüzde 0,8’lik bir 

büyüme oranı görülmektedir. 

Grafik 1. Dış Ticaret Fiyatları (2003=100), 2003–2010 

 

             Kaynak: TÜİK ve yazarların hesaplamaları. 

Dış ticaret fiyat değişimleri, her bir sektörde gözlenen fiyat artışları ve sektörlerin dış 

ticaret içinde değişen ağırlıklarına bağlı olarak ifade edilebilir. Bu iki faktörün katkılarını 

incelemek dış ticaret hadlerinin dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilmektedir. 

Bu not, Türkiye için 2003-2010 döneminde ihracat ve ithalat fiyatları değişimlerinin sektörel 

kaynaklarını, ekonomiyi oluşturan ana sektörler ve onların alt sektörlerine ait bilgileri 

kullanarak basit bir analiz yardımıyla incelemektedir. 

2. Bir Pay Analizi  

Ekonomi genelindeki dış ticaret fiyat düzeyleri, sektörel fiyat düzeyleri sektörel ticaret 

payları ile ağırlıklandırılarak aşağıdaki pay analizi ile ifade edilebilir:3 

                                                 
2 Çalışmada kullanılan bütün veriler TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri ve Dış Ticaret Endeksleri veri tabanlarından elde edilmiştir. 
3 İktisadi yazında pay analizi, ekonomi genelindeki verimliliği, sektörel verimlilik düzeylerini sektörel üretim payları ile ağırlıklandırarak ölçme 
üzerine yoğunlaşmıştır. Pay analizi detayları için Ark (1996); ve Maudos, Pastor, ve Serrano (2008) çalışmalarına bakılabilir. Üngör (2011),  
Türkiye ekonomisinde işgücü verimliliğindeki büyümenin sektörel kaynaklarını 2001-2008 döneminde dokuz sektöre ait bilgiler kullanarak 
çalışmıştır. 
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    Sektör İçi Etki           Statik Etki                 Dinamik Etki 

 

Sol taraftaki ifade, 0 zamanı ile T zamanı arasındaki dış ticaret fiyat düzeyindeki 

büyümeyi; i ihracat ya da ithalatı; j her bir sektörü, ve i
Tj ,  ise T zamanında j sektörünün 

ihracat ya da ithalat payını göstermektedir. 

Sektör içi etki, (1) numaralı ifadenin sağ tarafındaki ilk terim, toplam fiyat değişimlerinin 

ne kadarının sektörlerin kendi içlerindeki fiyat artışlarından kaynaklandığını gösterir. Bu etki, 

sektörlerin dış ticaret paylarında bir değişme olmadığı takdirde bile gerçekleşen fiyat 

artışlarını yansıtır. Bir başka deyişle, bu terim her bir sektörde içsel fiyat artışlarından 

kaynaklanan toplulaştırılmış fiyat değişimlerini yansıtır.  

Statik sektörel etki, (1) numaralı ifadenin sağ tarafındaki ikinci terim, dış ticaret 

paylarındaki değişmelerin başlangıçtaki fiyat düzeyleri ile ağırlıklandırılıp toplanmasını 

gösterir. Bu etki,  sektörel kompozisyondaki değişmelerin, örneklem dönemi sürecinde hiçbir 

sektörde fiyat değişimleri gerçekleşmese bile, fiyat artışlarına olan katkısını ölçmektedir.  

Dinamik sektörel etki, (1) numaralı ifadenin sağ tarafındaki sonuncu terim, dış ticaret payı 

ve fiyat değişimlerinin birleşik etkisini göstermektedir. Fiyatları düşen (yükselen) sektörlerin 

payı artıyorsa (azalıyorsa) dinamik etki negatiftir. Fiyatları düşen (yükselen) sektörlerin payı 

azalıyorsa (artıyorsa) dinamik etki pozitiftir. 

3. Veriler 

Türkiye ekonomisindeki ana sektörler ve onlara ait alt sektörler için 2003-2010 dönemine 

ait veriler kullanılmaktadır. Analizde, TÜİK tarafından Uluslararası Standart Sanayi 

Sınıflaması’na (ISIC Rev. 3, düzey 2) göre birim değer ve miktar endeksleri açıklanan 

sektörlerin verileri kullanılmıştır. İhracat örnekleminde bulunan 23 alt sektör, 2003-2010 

döneminde toplam nominal ihracatın yüzde 97,0’lık kısmını, ithalat örnekleminde bulunan 27 

alt sektör ise toplam nominal ithalatın yüzde 97,7’lik kısmını kapsamaktadır. 

Tablo 1, 2003-2010 döneminde, sektörlerin dış ticaret fiyatlarında gözlenen yıllık 

ortalama yüzde büyümeleri ve sektörlerin genel dış ticaret içindeki reel paylarındaki 

değişimleri sergilemektedir. Sektörlerin reel dış ticaret rakamları, nominal rakamların fiyat 

(birim değer) endekslerine bölünmesi ile hesaplanmıştır. 2003-2010 dönemi boyunca gerek 

ihracatta (radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları sektörü hariç); gerekse 

ithalatta (başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar ile tıbbi aletler; hassas 

optik aletler ve saat sektörleri hariç) genel olarak fiyatların arttığı görülmektedir.  
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Tablo 1. Sektörel Dış Ticaret Gelişmeleri 
 

İHRACAT İTHALAT 

Fiyat  
Değişimi  

(%) 

Reel Pay 
Değişimi 

Puan 

  
Fiyat  

Değişimi  
(%) 

Reel Pay 
Değişimi 

Puan 

Reel 
Pay 
2003 

Reel 
Pay 
2010

  Reel 
Pay 
2003

Reel 
Pay 
2010    

Tarım ve ormancılık     Tarım ve ormancılık     

Tarım ve hayvancılık 9,5 4,5 3,3 -1,1 Tarım ve hayvancılık 7,7 3,4 3,1 -0,3 

Balıkçılık     Ormancılık ve tomrukçuluk 6,3 0,2 0,1 -0,1 

Balıkçılık 1,6 0,2 0,2 0,0 Madencilik ve taşocakçılığı     

Madencilik ve taşocakçılığı     Maden kömürü, linyit ve turb 13,9 1,3 0,4 -1,0 

Metal cevherleri 14,8 0,2 0,6 0,4 Hampetrol ve doğalgaz 14,4 11,2 7,0 -4,2 

Taşocakçılığı ve diğer madencilik 5,5 0,8 1,2 0,4 Metal cevherleri 22,5 0,3 0,2 -0,1 

İmalat sanayi     Taşocakçılığı ve diğer madencilik 6,8 0,2 0,2 0,0 

Gıda ürünleri ve içecek 7,1 5,6 5,3 -0,3 İmalat sanayi     

Tütün ürünleri 6,3 0,2 0,2 0,1 Gıda ürünleri ve içecek 5,5 2,4 2,0 -0,4 

Tekstil ürünleri 3,9 14,5 10,7 -3,7 Tütün ürünleri 6,5 0,1 0,0 0,0 

Giyim eşyası 3,6 17,3 10,6 -6,6 Tekstil ürünleri 3,9 4,5 3,9 -0,6 

Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, 
saraciye ve ayakkabı 

6,0 0,6 0,6 0,0 Giyim eşyası 5,0 0,6 1,4 0,7 

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç); hasır vb. Örülerek yapılan maddeler 

4,4 0,3 0,5 0,2 Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, 
saraciye ve ayakkabı 

5,3 0,6 0,7 0,1 

Kâğıt ve kâğıt ürünleri 4,6 0,8 1,1 0,3 Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya 
hariç); hasır vb. Örülerek yapılan maddeler 

4,9 0,3 0,6 0,2 

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar 

13,7 2,0 2,2 0,2 Kâğıt ve kâğıt ürünleri 4,1 1,9 2,1 0,2 

Kimyasal madde ve ürünler 6,2 4,1 4,8 0,8 Kok kömürü, rafine edilmiş petrol 
ürünleri ve nükleer yakıtlar 

13,4 4,1 4,8 0,7 

Plastik ve kauçuk ürünleri 5,4 3,1 4,4 1,3 Kimyasal madde ve ürünler 3,4 16,2 17,8 1,6 

Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler 

3,9 3,8 3,9 0,1 Plastik ve kauçuk ürünleri 5,2 2,1 2,0 0,0 

Ana metal sanayi 10,2 8,2 9,4 1,2 Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler 

5,0 0,7 0,9 0,2 

Metal eşya sanayi (makine ve 
teçhizatı hariç) 

7,7 3,2 3,8 0,6 Ana metal sanayi 12,9 10,5 6,7 -3,9 

Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve teçhizat 

4,7 6,6 8,4 1,8 Metal eşya sanayi  
(makine ve teçhizatı hariç) 

4,5 1,6 2,0 0,3 

Başka yerde sınıflandırılmamış 
elektrikli makina ve cihazlar 

8,7 2,6 3,5 0,9 Başka yerde sınıflandırılmamış 
makine ve teçhizat 

0,7 11,7 12,3 0,6 

Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

-4,5 4,1 3,5 -0,7 Büro, muhasebe ve bilgi işleme 
makinaları 

2,8 1,7 2,1 0,4 

Motorlu kara taşıtı ve römorklar 3,3 11,5 15,2 3,7 Başka yerde sınıflandırılmamış 
elektrikli makina ve cihazlar 

-0,9 2,9 7,3 4,4 

Mobilya ve başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer ürünler 

18,6 2,8 1,3 -1,5 Radyo, televizyon, haberleşme 
teçhizatı ve cihazları 

3,2 4,4 3,6 -0,8 

Atık ve hurdalar     Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve 
saat 

-0,7 2,1 3,4 1,3 

Atık ve hurdalar 11,6 0,4 0,3 -0,1 Motorlu kara taşıtı ve römorklar 2,6 9,2 11,0 1,7 

     Mobilya ve başka yerde 
sınıflandırılmamış diğer ürünler 

9,0 1,4 1,2 -0,2 

     Atık ve hurdalar     

          Atık ve hurdalar 14,6 2,9 2,5 -0,5 

Kaynak: TÜİK ve yazarların hesaplamaları. 
Not: Sektörlerin reel dış ticaret rakamları, nominal rakamların fiyat (birim değer) endekslerine bölünmesi ile hesaplanmıştır. Hampetrol ve doğalgaz sektörü ithalatının 
nominal verisi 2010 yılında gizlilik kuralları gereği açıklanmadığından, söz konusu sektörün 2010 yılı reel ithalatı, 2009 yılı reel ithalatının 2010 yılı ithalat miktar 
endeksinin artış oranıyla büyütülmesiyle hesaplanmıştır. 
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İhracatta en yoğun fiyat artışları, mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 

(yıllık ortalama yüzde 18,6), metal cevherleri (yıllık ortalama yüzde 14,8), ve kok kömürü, 

rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar (yıllık ortalama yüzde 13,7) sektörlerinde 

gözlenmektedir. İthalatta en yoğun fiyat artışları, metal cevherleri (yıllık ortalama yüzde 22,5), 

atık ve hurdalar (yıllık ortalama yüzde 14,6), hampetrol ve doğalgaz (yıllık ortalama yüzde 

14,4), ve maden kömürü, linyit ve turb (yıllık ortalama yüzde 13,9) sektörlerinde 

gözlenmektedir.  

Sektörlerin genel dış ticaret içindeki reel payları incelendiğinde, 2003-2010 döneminde, 

hem ihracatın hem de ithalatın sektörel kompozisyonunda değişiklikler gözlenmektedir. 

İhracatta, emek yoğun tekstil ürünleri (3,7 puan düşüş) ve giyim eşyası (6,6 puan düşüş) 

sektörlerinin payları ciddi şekilde düşerken, motorlu kara taşıtı ve römorklar sektörünün payı 

(3,7 puan artış) önemli ölçüde artmıştır. İthalatta ise, hampetrol ve doğalgaz (4,2 puan 

düşüş) ve ana metal sanayi (3,9 puan düşüş) sektörlerinin payı önemli oranda düşerken, 

başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar (4,4 puan artış) sektörünün 

payındaki artış dikkat çekicidir.  

4. Bulgular 

Bu bölümde, daha önce sergilenen (1) numaralı ifade, 2003-2010 döneminde hem 

ihracat hem de ithalat fiyat artışlarını incelemek için kullanılmaktadır.4 Kullanılan dış ticaret 

fiyatları endeksler üzerinden hesaplandığı için (2003=100), (1) numaralı ifadenin sağ 

tarafındaki ikinci terim olarak ifade edilen statik etki sektörlerin toplamında sıfır olarak ortaya 

çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, toplam statik etki hem ihracat hem de ithalat fiyat analizinde 

sıfır olarak gerçekleşmektedir. Bununla birlikte her bir sektörün kendi statik etkisi vardır. Dış 

ticaret içinde payı artan sektörler pozitif statik etki yaratmakta; payı azalan sektörler ise 

negatif statik etki yaratmaktadır. Her bir sektör için fiyat endeksleri kullanıldığından 

(2003=100) toplam statik etki sıfır olarak Tablo 2 ve Tablo 3’de yer almaktadır. 

     4.1. İhracat 

Tablo 2, 2003-2010 döneminde ihracat fiyatı artışına sektörel katkıları göstermektedir. 

Sektör içi etkiler, 2003-2010 dönemi için en baskın etki olarak gözükmekte olup, fiyat 

artışlarının hemen hemen hepsi (yüzde 100,7) sektör içi fiyat artışlarından 

kaynaklanmaktadır. 

 

 

                                                 

4 2008-2009 küresel iktisadi kriz ve 2010 kriz sonrası toparlanma yıllarının Tablo 2 ve 3’de sunulan bulgular üzerindeki olası etkilerini ayrıştırmak 
için pay analizi 2003-2007 örneklem dönemi için tekrar edilmiştir. Sonuçlar niteliksel olarak benzeşmektedir. Detaylar yazarlardan istenebilir. 
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Tablo 2. İhracat Fiyat Artışları, Sektörel Katkılar, 2003 - 2010 (Yüzde) 

  Sektör içi Statik Dinamik Toplam 

Tarım ve ormancılık 8,1 -2,1 -1,9 4,1 

   Tarım ve hayvancılık 8,1 -2,1 -1,9 4,1 

Balıkçılık 0,0 0,0 0,0 0,1 

   Balıkçılık 0,0 0,0 0,0 0,1 

Madencilik ve taşocakçılığı 1,4 1,7 1,8 4,9 

   Metal cevherleri 0,7 0,9 1,4 3,0 

   Taşocakçılığı ve diğer madencilik 0,7 0,8 0,4 1,9 

İmalat sanayi 90,2 0,6 -0,3 90,5 

   Gıda ürünleri ve içecek 7,0 -0,3 -0,2 6,5 

   Tütün ürünleri 0,2 0,1 0,1 0,4 

   Tekstil ürünleri 9,1 -7,1 -2,2 -0,2 

   Giyim eşyası 10,0 -13,0 -3,7 -6,7 

   Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı 0,6 -0,1 0,0 0,5 

   Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler 0,2 0,5 0,2 0,9 

   Kâğıt ve kâğıt ürünleri 0,6 0,8 0,3 1,6 

   Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 6,0 0,4 0,6 7,0 

   Kimyasal madde ve ürünler 4,3 1,8 0,9 7,0 

   Plastik ve kauçuk ürünleri 2,8 2,8 1,2 6,8 

   Metalik olmayan diğer mineral ürünler 2,4 0,4 0,1 2,9 

   Ana metal sanayi 16,4 2,8 2,7 21,9 

   Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) 4,4 1,5 1,0 6,8 

   Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 5,1 4,1 1,6 10,8 

   Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar 4,2 2,0 1,6 7,8 

   Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları -2,3 -1,2 0,3 -3,2 

   Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6,1 8,2 2,1 16,4 

   Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 13,1 -3,0 -6,9 3,1 

Atık ve hurdalar 0,9 -0,2 -0,3 0,4 

   Atık ve hurdalar 0,9 -0,2 -0,3 0,4 

TOPLAM 100,7 0,0 -0,7 100,0 

Kaynak: Yazarların hesaplamaları. 

4.2. İthalat 

Tablo 3, 2003-2010 döneminde ithalat fiyatı artışına sektörel katkıları göstermektedir. Kok 

kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar (toplam içinde yüzde 15,1), 2003-

2010 döneminde ithalat fiyatları artışına en çok katkıda bulunan sektördür. Bu sektörü, 

toplam katkı içindeki yüzde 13,6’lık payıyla ham petrol ve doğalgaz; yüzde 12,9’lık payıyla 

kimyasal madde ve ürünler ve yüzde 10,2’lik payıyla ana metal sanayi takip etmektedir. 

Tablo 3’de görüleceği üzere, 2003-2010 döneminde sektör içi etkinin en baskın olduğu 

sektörler ham petrol ve doğalgaz  (yüzde 35,7) ile ana metal sanayi (yüzde 28,7) olmuştur. 

Bu sektörlerin ardından, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar (yüzde 

11,8)  sektör içi etkinin en fazla gözlendiği üçüncü iktisadi faaliyet koludur. Sektör içi etkiler, 

başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar ile tıbbi aletler; hassas optik 

aletler ve saat sektörlerinde ihmal edilebilecek düzeyde negatif değerler olarak 

gözlenmektedir. 
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Tablo 3. İthalat Fiyat Artışları, Sektörel Katkılar, 2003 - 2010 (Yüzde) 

Sektör içi Statik Dinamik Toplam 

Tarım ve ormancılık 5,0 -0,9 -0,6 3,5 

   Tarım ve hayvancılık 4,8 -0,7 -0,5 3,6 

   Ormancılık ve tomrukçuluk 0,2 -0,2 -0,1 -0,1 

Madencilik ve taşocakçılığı 41,8 -10,8 -16,9 14,0 

   Maden kömürü, linyit ve turb 4,1 -1,9 -2,9 -0,8 

   Hampetrol ve doğalgaz 35,7 -8,6 -13,5 13,6 

   Metal cevherleri 1,7 -0,1 -0,5 1,1 

   Taşocakçılığı ve diğer madencilik 0,2 -0,1 -0,1 0,1 

İmalat sanayi 70,5 12,7 -7,8 75,4 

   Gıda ürünleri ve içecek 2,2 -0,8 -0,4 1,0 

   Tütün ürünleri 0,1 -0,1 0,0 0,0 

   Tekstil ürünleri 2,8 -1,2 -0,4 1,2 

   Giyim eşyası 0,5 1,5 0,6 2,6 

   Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı 0,6 0,1 0,1 0,7 
   Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan 
maddeler 0,3 0,5 0,2 0,9 

   Kâğıt ve kâğıt ürünleri 1,3 0,3 0,1 1,7 

   Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar 11,8 1,4 2,0 15,1 

   Kimyasal madde ve ürünler 8,8 3,2 0,9 12,9 

   Plastik ve kauçuk ürünleri 1,8 -0,1 0,0 1,7 

   Metalik olmayan diğer mineral ürünler 0,6 0,3 0,1 1,1 

   Ana metal sanayi 28,7 -7,9 -10,6 10,2 

   Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) 1,2 0,6 0,2 2,1 

   Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 1,3 1,1 0,1 2,4 

   Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları 0,8 0,8 0,2 1,8 

   Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar -0,4 8,9 -0,6 7,9 

   Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları 2,2 -1,6 -0,4 0,2 

   Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat -0,2 2,6 -0,1 2,3 

   Motorlu kara taşıtı ve römorklar 3,8 3,5 0,7 7,9 

   Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 2,3 -0,5 -0,4 1,5 

Atık ve hurdalar 9,6 -1,0 -1,5 7,1 

   Atık ve hurdalar 9,6 -1,0 -1,5 7,1 

TOPLAM 126,9 0,0 -26,9 100,0 
Kaynak: Yazarların hesaplamaları. 

Dinamik sektörel etki, ihracat fiyatının aksine, ithalat fiyatı artışında önemli bir şekilde 

negatif yönde etkili olmuştur (negatif 26,9). Bu negatif dinamik etki genel olarak ithalat payı 

düşen ham petrol ve doğalgaz ile ana metal sanayi sektörlerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

sektörlerdeki fiyat artışları, sektörel fiyatlar kanalıyla ithalat fiyatlarını ciddi oranda arttırırken, 

söz konusu sektörlerin ithalat paylarındaki gerileme, fiyat artışı etkisini kısmen telafi etmiştir. 

Bununla birlikte, kimyasal madde ve ürünler sektörü, gerek sektörel fiyat artışı gerekse de 

pay artışı kanalıyla ithalat fiyatlarını önemli ölçüde (yüzde 12,9’luk bir katkı ile) arttırmıştır. 

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar sektörü 2003 yılından 2010 

yılına 4,4 puanlık bir reel ithalat payı artışı gösterdiği için pozitif bir statik etki ortaya 

çıkmaktadır. Bu sektörün Türkiye ithalatında önemini arttırması, sektörde görülen ithalat 

fiyatlarındaki düşüşlerin negatif etkilerini telafi etmektedir. 
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Fiyatı çok hızlı artan sektörlerin toplam ithalat içindeki payı reel olarak düşerken, fiyatı 

görece yavaş artan sektörlerin toplam ithalat içindeki payı reel olarak artış göstermektedir. 

Örneğin, toplam ithalat içindeki payı reel olarak neredeyse yarı yarıya düşen (2003 yılında 

yüzde 10,5’den 2010 yılında yüzde 6,7’ye düşüş) ana metal ithalatında fiyatların çok hızlı 

yükseldiği görülmektedir (ithalat fiyat endeksi 2003 yılında 100,0 iken 2010 yılında 233,6 

olmuştur). Bununla birlikte, toplam ithalat içindeki payı reel olarak yaklaşık 2,5 kat artan 

(2003 yılında yüzde 2,9’dan 2010 yılında yüzde 7,3’e artış) başka yerde sınıflandırılmamış 

elektrikli makina ve cihazlar fiyatlarında ise düşüş yaşanmıştır. Bu gözlemler, belirli 

sektörlerin ithalat talebinde fiyat etkisinin önemli olabileceğine dair işaretler olarak 

yorumlanabilir. 

5. Sonuç  

Ülkelerin uluslararası rekabet gücünü yansıtan makroekonomik değişkenlerden biri o 

ülkenin dış ticaret hadleridir. İhracat fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranı olarak belirlenen dış 

ticaret hadlerinde bir azalma, rekabet gücünün azalması anlamına gelebilmektedir.  

Dolayısıyla, ihracat ve ithalat fiyatlarını etkileyen unsurların ortaya konulması önemlidir.    

Türkiye ekonomisinde dış ticaret fiyatlarındaki değişimlerin kaynakları 2003-2010 

dönemine ilişkin sektörel veriler kullanılarak analiz edilmiştir.5 Ana metal sanayi ihracat fiyat 

artışlarına en çok katkıda bulunan sektör olup gözlenen ihracat fiyat artışına yüzde 21,9’luk 

bir katkı yapmaktadır. Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar ithalat 

fiyat artışlarına en çok katkıda bulunan sektör olup yüzde 15,1’lik katkı yapmaktadır.  

Sektörel kompozisyon değişimlerinin yarattığı dinamik etki, ihracat fiyatlarında önemli bir 

etki yaratmazken, ithalat fiyatlarının artışını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Dinamik etki, 

özellikle yüksek oranlı fiyat artışları gerçekleşen, hampetrol ve doğalgaz ile ana metal 

sektörlerinin paylarının düşmesi neticesinde gerçekleşmiştir. 

Yukarıda sunulan analiz, değişik sektörlerin Türkiye dış ticaret hadlerinde oynadıkları 

roller bakımından çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu analizden yapılabilecek geniş 

anlamlı çıkarımlardan birisi, Türkiye ekonomisinde dış ticaret hadlerindeki farklılıkları 

anlamak için, her bir sektörün dış ticaret fiyat değişimlerini etkileyen anahtar değişkenlerin 

anlaşılması gerekliliğidir. Analizin diğer bir önemli sonucu, sektörel kompozisyon 

değişikliklerinin dış ticaret hadlerinin değişimine ciddi etkide bulunabileceğidir. Dünya 

fiyatlarındaki değişmelerin dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri düşünülerek, ihracat ve 

ithalatın sektörel kompozisyonun bu değişimlere adaptasyonu yönünde politikaların 

geliştirilmesi önerilebilir. 

                                                 
5 Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başından itibaren, sanayinin üretim yapısında önemli yer tutan tekstil ve giyim gibi emek yoğun sektörlerin payı 
gerilerken, bu sektörlerin hem üretim hem de ihracattaki yerini taşıt araçları, elektrikli makina, ana metal gibi emek yoğunluğunun görece daha 
düşük olduğu sektörler almaya başlamıştır. Bu süreci niceliksel olarak ifade eden, 2003-2010 dönemi ile 1994-2002 dönemi karşılaştırması 
yazarlardan istenebilir.  
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