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 Bölgelere yapılan ihracatın sektörel yapısı, gerek bölgeler arasında gerekse aynı bölge içinde 

zaman içinde ciddi değişiklikler göstermektedir. Ayrıca, sektörel ihracat fiyatlarının hareketleri, 

genel ihracat fiyatlarındaki hareketlerden farklılaşabilmektedir. Dolayısıyla, bu notta sektörel fiyat 

hareketlerindeki ve bölgeler arasında ihracatın sektörel kompozisyonundaki farklılıklar dikkate alınarak 

bölgesel reel ihracat verileri hesaplanmıştır. Sektörel kompozisyon ve fiyat farklılıkları dikkate alınmadığında 

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan reel ihracatın daha düşük, belli dönemlerde AB dışındaki Avrupa ve Orta 

Doğu ülkelerine yapılan ihracatın daha dalgalı olarak değerlendirilebildiği görülmüştür. Avrupa Birliği 

ülkelerine yapılan ihracatın 2011 yılının sonlarındaki finansal krizden çok fazla etkilenmediği, son 

dönemlerdeki politik istikrarsızlığa karşın, Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın artış eğilimine devam ettiği 

tespit edilmiştir. Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan politik gelişmeler özellikle 2011 yılında reel ihracatı 

olumsuz etkilerken, son dönemde bölgeye yapılan ihracatın çok hızlı bir şekilde toparlandığı görülmüştür. 

2012 yılının ilk aylarına ilişkin eğilim analizleri, Avrupa Birliği ve Diğer Asya ülkelerindeki zayıf seyrin 

ihracattaki olumsuz etkisinin, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika başta olmak üzere diğer bölgelere yapılan 

ihracattaki artışla büyük ölçüde telafi edildiğini göstermektedir. 

Sectoral composition of exports to regions might be quite different between regions and 

within regions over time. In addition, developments in export prices in different sectors can 

be quite different than total export prices. Hence, in this note regional real exports are calculated 

considering the differences in sectoral export prices and sectoral composition of exports to different regions. 

When sectoral composition and price differences are not taken into account, real export to European Union 

countries appears to be less and in some periods, export to non-EU European countries and to Middle East 

seem to be more volatile. It is found in this study that, export to European Union countries was not largely 

affected from the financial crisis at the end of 2011 and export to Middle East countries kept its increasing 

trend in spite of the recent political instability. It is observed that political developments in the North African 

countries have negatively affected real export especially in 2011, while export to this region has recovered 

very rapidly in the recent period. Tendency analyses regarding the first months of 2012 reveal that the 

negative repercussions of weak economic performance in European Union and other Asian countries on 

exports have been largely compensated by the increase in exports to other regions, especially to North 

Africa and North America. 
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1. Giriş 

Türkiye’nin ihracatı son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde artmıştır. 2000 yılında yüzde 10,5 

olan ihracatın GSYİH’ye oranı 2011 yılında yüzde 17,5’e ulaşmıştır. İhracattaki bu artışa 

sektörel ve bölgesel çeşitlilikteki artış da eşlik etmiştir. Bu dönemde bir taraftan ihracatın 

sürükleyici sektörleri arasında sermaye yoğun sektörlerin payı artarken, diğer taraftan Orta 

Doğu, Kuzey Afrika ve diğer Asya ülkeleri yükselen pazarlar haline gelmiştir. Böylece 

ekonomi açısından göreli önemi artan ihracat, dış talep, rekabet koşulları, uluslararası fiyat 

gelişmeleri ve bölgesel politik gelişmelere de daha hassas hale gelmiştir. Özellikle 2007 

yılından itibaren küresel ekonomideki gelişmeler ve 2010 yılından itibaren Kuzey Afrika ve 

Orta Doğu ülkelerinde gözlenen siyasi gelişmeler, önemli ihracat pazarlarımızda ciddi 

dalgalanmalar meydana getirmiştir. Dolayısıyla, ihracat gelişmeleri analiz edilirken, pazar 

payı ve sektör açısından bölgesel farklılıkların da dikkate alınarak analiz edilmesi önem 

kazanmaktadır.   

Bir başka dikkat çeken unsur, nominal ihracat verilerinin, özellikle yukarıda sözü edilen 

dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde, dış talebin gelişimi konusundaki analizlerde yetersiz 

kalabilmesidir. Bu noktadan hareketle, ihracatla ilgili analizlerde bölgesel farklılıkların dikkate 

alınmasının yanında fiyat gelişmelerinden arındırılmış reel verilerin incelenmesi de daha 

doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Buradan hareketle, bu notta, Türkiye’de 2003-2011 

dönemi için fiyat etkilerinden arındırılmış reel bölgesel ihracat verileri oluşturulmaya 

çalışılacaktır. 

Reel bölgesel ihracat verilerini türetmek için doğrudan bir yol olarak, nominal bölgesel 

ihracat verilerini ihracat birim değer endeksine bölmek düşünülebilir. Söz konusu yöntem, 

bölgeler itibarıyla ihracatın sektörel kompozisyonunun benzer olduğu durumlarda güvenilir 

sonuçlar verebilir. Ancak, Türkiye’nin ihracatının sektörel kompozisyonunda bölgelere göre 

ve zaman içinde ciddi farklılıklar gözlenmektedir (Tablo 1).1 Örneğin, Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerine yapılan ihracatta, makine ve ulaştırma araçları ile çeşitli mamul eşya sektörleri 

(giyim sektörü ağırlıklı) önemli yer tutarken, diğer bölge ülkelerine daha çok (demir-çelik 

ve/veya tekstil ağırlıklı) başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar ihraç edilmektedir. Öte 

yandan, özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerin tekstil ve giyim sektörlerinde dünya 

pazarında öne çıkması ile özellikle AB ve Kuzey Amerika ülkelerine yapılan giyim ihracatının 

payı zaman içinde ciddi oranlarda düşmüştür. 2003 yılında yüzde 3,3 olan ağırlıklı olarak 

                                                 
1 Ek olarak, belirli sektörlerin ihracat fiyatlarında da dönem boyunca ciddi dalgalanmalar gözlenmiştir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Aldan 
ve Üngör (2011).  
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petrol ürünlerini içeren sektörlerin2 Kuzey Afrika’ya yapılan ihracat içindeki payı 2011 yılında 

yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir. AB dışı Avrupa ülkelerine yapılan altın ihracatı, inceleme 

dönemi boyunca da dramatik dalgalanmalar göstermiş, 2003 yılında, bölgeye yapılan 

ihracatın yaklaşık yüzde 2’si iken 2009 yılında yüzde 30’a ulaşmıştır. Benzer şekilde, 2003 

yılında oldukça küçük düzeylerde olan, Kuzey Amerika ülkelerine yapılan altın ihracatı 2011 

yılında bölgeye yapılan ihracatın yüzde 4,4’üne ulaşmıştır.  

Tablo 1.Bölgeler İtibarıyla İhracatın Kompozisyonu (% pay) 

 
AB-27 Orta Do ğu Diğer 

Avrupa Diğer Asya Kuzey 
Afrika 

Kuzey 
Amerika 

 2003 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2011 

Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 7.2 7.0 12.5 12.8 14.4 13.5 8.5 7.0 7.6 8.2 3.9 8.1 

İçkiler ve tütün 0.7 0.4 1.2 0.9 1.5 0.7 2.0 0.9 0.5 0.6 2.6 2.1 

Akaryakıt hariç yenilmeyen 

hammadde 
2.1 2.3 1.7 1.0 2.3 2.3 10.5 19.4 1.9 1.0 1.0 2.5 

Mineral yakıtlar, yağlar vb. 

damıtılmasından elde edilen ürünler 
0.9 2.8 7.2 6.0 3.7 6.8 0.6 6.4 3.3 14.0 3.1 2.8 

Hayvansal, bitkisel katı ve sıvı 

yağlar, mumlar 
0.4 0.0 0.9 2.6 0.3 0.1 0.2 0.4 0.8 0.5 1.2 0.1 

Başka yerde belirtilmeyen kimya 

sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri 
2.5 4.1 6.0 7.4 10.9 9.0 7.2 11.0 6.6 6.3 2.0 3.3 

Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş 

mallar 
23.3 24.3 39.4 37.4 25.9 27.0 38.8 26.1 39.6 39.6 30.5 38.5 

       Tekstil 10.9 8.3 8.0 5.0 13.0 13.5 8.9 6.2 8.7 10.1 13.5 10.8 

       Demir ve Çelik 3.9 4.3 18.4 17.5 1.6 2.2 20.7 8.7 18.5 18.2 7.5 15.1 

Makine ve ulaştırma araçları 30.9 35.7 19.3 17.4 21.7 23.6 16.5 17.6 24.7 21.4 12.9 26.8 

Çeşitli mamül eşya 31.8 22.9 11.5 13.3 17.0 13.1 15.6 9.5 15.0 8.3 42.8 10.6 

       Giyim 27.2 18.1 3.1 2.7 10.1 6.2 1.6 2.3 10.4 4.5 33.6 5.2 

SITC'da sınıflandırılmamış eşyalar 0.1 0.6 0.3 1.3 2.1 3.7 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 5.2 

        Altın (Parasal Olmayan) 0.0 0.5 0.2 1.2 1.9 3.6 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 4.4 

 Kaynak: TÜİK, yazarların hesaplamaları. Standart uluslararası ticaret sınıflamasına göre(SITC, 3. Rev) hazırlanmıştır. 

İhracatın sektörel yapısı bölgeler arasında ve aynı bölgede zaman içinde bu derece 

önemli değişiklikler gösterirken, reel bölgesel ihracat verilerinin hesaplanmasında sektör 

ayrımı yapmadan tek bir ihracat birim değer endeksinin kullanılması, belli ürünlerin fiyat 

değişimlerinden kaynaklanan hareketlerin gözden kaçmasına ya da gereğinden fazla önem 

atfedilmesine neden olabilecektir. Bu çerçevede, bu notta, sektör-bölge bazında nominal 

ihracat verileri ve sektörel ihracat fiyatları kullanılarak reel bölgesel ihracat verilerinin 

hesaplanmaktadır.  

                                                 
2 SITC Rev.3 sınıflamasına göre “Mineral yakıtlar, yağlar vb. damıtılmasından elde edilen ürünler” olarak takip edilmektedir. 
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2. Yöntem ve Veri 

Bölgesel reel ihracat verilerine ulaşmak için, bir bölgeye yapılan sektörel nominal ihracat, 

herbir sektöre ilişkin birim değer endeksine bölünmektedir. Daha formal bir ifade ile, ��
� , j 

bölgesine yapılan i sektörü nominal ihracatını, ��� 	ise j bölgesine ihracatı yapılan i sektörünün 

ihracat birim değer endeksini ifade ettiğinde, j bölgesine yapılan i sektörü reel ihracatı (	��
�
), 

	��
�
�

�	



�	

                                                                    (1) 

                                     

şeklinde yazılabilir. Bir bölgeye yapılan toplam reel ihracat ise, o bölgeye ihracat yapan 

sektörler itibarıyla reel ihracatın toplamı şeklinde hesaplanmaktadır: 

 

�� � ∑ ��
�

��� 	                                                               (2) 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bölgeler itibarıyla ihracat birim değer 

endeksleri açıklanmadığı için, her sektör için bölgeler itibarıyla tek bir birim değer endeksi 

kullanılmıştır.3 Ancak, her sektör için tek birim değer endeksi varsayımı, aynı mal grubu için 

değişik bölgelere yapılan ihracat fiyatlarının aynı olduğu anlamına gelmemekte, baz yılından 

itibaren, aynı mal grubu için, tüm bölgelere yapılan ihracat fiyatlarının hareketinin aynı olduğu 

anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, çalışmada hesaplanan bölgesel reel ihracat endeksleri, 

Türkiye’nin değişik bölgelere yaptığı ihracatın mal kompozisyonundaki farklılıklar ve sektörel 

ihracat fiyat değişiklikleri kullanılarak elde edilmektedir. 

Sektörlere göre her bölgeye yapılan nominal ihracatın hesaplanmasında, TÜİK tarafından 

aylık olarak yayınlanan, 2 basamaklı Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev. 

3) göre ülke ve ürün bazında ihracat veri tabanı kullanılmıştır. Ülke verilerinin toplanmasıyla, 

Türkiye ihracatında en yüksek paya sahip olan altı coğrafi bölgeye ilişkin (AB-27, Yakın ve 

Orta Doğu, AB dışı diğer Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika) sektörler bazında 

nominal ihracat verilerine ulaşılmıştır4. Söz konusu altı bölgeye yapılan ihracat, 2011 yılı 

itibarıyla Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 95’ini oluşturmaktadır. 

Sektörel ihracat fiyatları için, TÜİK tarafından açıklanan SITC. Rev. 3 bazlı ihracat birim 

değer endeksleri kullanılmıştır. Ancak, nominal verisi bulunan 66 mal grubuna karşın, 48 mal 

grubuna ilişkin ihracat birim değer endeksleri yayınlanmaktadır. İhracat birim değer 

                                                 
3 Belli bir sektörün ihracat fiyatının eğilimi bölgeler arasında da değişebilir. Örneğin, AB dışı bölgelere yapılan ihracatta sofistikasyon düzeyinin ve 
dolayısıyla fiyatların AB’ye yapılan ihracata göre daha hızlı artması beklenebilir. Bu durum gerek ihracatın sektörel dağılımında değişim, gerekse 
aynı sektör içinde daha pahalı mal ihraç etme şeklinde gözlenebilir. Çalışmada sektörel kompozisyon değişimi dikkate alınmış, sektör içindeki 
ihracat fiyatı değişimi veri olmaması nedeniyle dikkate alınamamıştır. 
4 Coğrafi bölgelerin kapsadığı ülkeler için TÜİK (Eurostat)sınıflaması esas alınmıştır. Bkz. 
http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSurumDetayAction.do?surumId=89&turId=7&turAdi= 5. Coğrafi Sınıflamalar  
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endeksleri yayınlanmayan mal gruplarının fiyat endeksleri için iki ayrı varsayım yapılmıştır. 

Ağırlıklı olarak parasal olmayan altın kaleminden oluşan SITC’da sınıflandırılmamış eşyalar 

ana grubu (SITC birinci basamak kodu 9) için ihracat fiyat endeksi yayınlanmamaktadır.5 Söz 

konusu mal grubu için, altın fiyatlarının uluslararası piyasaları takip ettiği varsayımıyla, TÜİK 

tarafından aynı mal grubu için yayınlanan ithalat birim değer endeksi kullanılmıştır. İhracat 

birim endeksleri yayımlanmayan diğer mal grupları için ise, fiyat endeksi bir üst basamaktaki 

fiyat endeksine eşit kabul edilmiştir.6 Örneğin, ihracat birim değer endeksi açıklanmayan 

“canlı hayvanlar” alt grubu (SITC kodu 00) için ihracat birim değer endeksi, bir üst 

basamaktaki “Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeleri” grubunun (SITC kodu 0) ihracat birim 

değer endeksine eşit varsayılmıştır. Hesaplamalardan elde edilen ihracat verileri daha 

sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla 2003 yılı baz alınarak endeks haline 

getirilmiştir.  

3. Bulgular 

Tablo 2’de, bölgeler itibarıyla 2003 bazlı nominal ihracat ve hesaplanan reel ihracat 

(sektörel fiyatlarla) endeksleri, seviye ve yıllık yüzde değişim olarak verilmektedir. Tabloda 

ayrıca, bölgesel ihracatın sektörel kompozisyonunun etkisini görebilmek amacıyla, nominal 

bölgesel ihracat verilerinin genel ihracat birim değer endeksine bölünmesiyle elde edilen 

alternatif reel ihracat verileri (genel fiyatla) de sunulmaktadır. Elde edilen veriler, reel 

ihracatın hesaplanmasında sektörel ihracat birim değer endekslerinin kullanılması ile genel 

ihracat birim değer endeksinin kullanılmasının bazı dönemlerde ve bazı bölgeler için ciddi 

farklar yarattığını göstermektedir.7  

AB ülkelerine yapılan reel ihracat, sektörel fiyatlarla hesaplandığında genel fiyat 

endeksiyle elde edilen reel ihracat verilerine göre daha yüksekken, diğer bölgelerde bu 

durumun tersi görülmektedir. Bu durum basit olarak incelenen dönemde AB ülkelerine ihraç 

edilen malların (mamul mallar - ağırlıklı olarak motorlu taşıt, tekstil, giyim sektörleri) ihracat 

fiyatlarının genel ihracat fiyatlarının gerisinde kalmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Kuzey 

Afrika ve Asya ülkelerinde, sektörel fiyatlarla hesaplanan reel ihracat verilerinin genel fiyat 

endeksiyle elde edilen reel ihracata oranı sürekli bir düşüş eğilimi göstermektedir8. Bir başka 

ifade ile, incelenen dönemde söz konusu bölgelere ihracatı yapılan malların ihracat fiyatları 

genel ihracat fiyatına göre devamlı olarak daha fazla artmıştır. 

 

                                                 
5 SITC’da sınıflandırılmamış diğer eşyalar ana grubu ihracatı, 2011 yılı itibarıyla, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 1,2’sini oluşturmaktadır. 
6 Söz konusu mal gruplarının ihracatı, 2011 yılı itibarıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 2,3’üne tekabül etmektedir. 
7 Bölgesel reel ihracat verileri toplulaştırıldığında elde edilen toplam ihracat miktar endeksi ile genel fiyatlarla elde edilen toplam ihracat miktar 
endeksi arasında yüzde 99’un üzerinde bir korelasyon görülmektedir. 
8 Bu oran 2008 yılında Orta Doğu ülkelerinde, 2009 yılında AB dışı Avrupa ülkelerinde, 2011 yılında Kuzey Afrika ülkelerinde münferit düşüşler 
göstermiştir. 
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Tablo 2.Bölgesel Nominal ve Reel  İhracat (2003=100) 

   SEVİYE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AB 

Nominal 100.0 133.5 151.0 175.0 220.5 231.4 171.6 192.3 227.7 

Reel (sektörel fiyatlarla) 100.0 116.4 127.2 142.8 161.1 150.9 126.2 138.0 148.3 

Reel (genel fiyatla) 100.0 114.4 122.4 136.8 152.7 138.5 122.5 131.2 139.2 

Yakın -Orta Doğu 

Nominal 100.0 145.0 186.4 207.1 276.0 465.3 351.2 426.3 511.4 

Reel (sektörel fiyatlarla) 100.0 120.2 145.1 151.9 172.5 226.3 225.2 257.1 278.3 

Reel (genel fiyatla) 100.0 124.5 151.5 162.2 191.3 278.2 252.4 291.6 314.1 

Diğer Avrupa 

 

Nominal 100.0 134.1 174.2 236.8 322.5 466.3 336.6 338.3 386.3 

Reel (sektörel fiyatlarla) 100.0 116.4 140.7 181.2 218.3 273.7 200.7 211.5 227.3 

Reel (genel fiyatla) 100.0 115.0 141.5 185.3 223.3 281.7 243.6 231.3 236.9 

Kuzey Amerika 

Nominal 100.0 131.1 132.8 136.9 114.3 120.9 90.1 106.8 137.7 

Reel (sektörel fiyatlarla) 100.0 108.5 103.1 102.0 75.8 68.1 61.9 69.9 79.4 

Reel (genel fiyatla) 100.0 112.2 107.3 106.9 79.3 72.9 64.2 72.7 84.1 

Kuzey Afrika 

Nominal 100.0 139.7 161.3 196.4 255.5 371.0 470.3 445.5 425.0 

Reel (sektörel fiyatlarla) 100.0 115.6 127.0 144.4 165.4 204.8 305.5 281.4 228.9 

Reel (genel fiyatla) 100.0 119.3 130.2 152.9 176.0 222.9 337.4 303.6 259.4 

Diğer Asya 

Nominal 100.0 108.4 129.0 167.9 222.6 301.3 285.6 365.5 434.4 

Reel (sektörel fiyatlarla) 100.0 92.6 103.8 124.8 144.0 165.1 184.5 220.7 238.6 

Reel (genel fiyatla) 100.0 93.0 104.5 131.0 154.0 180.0 202.9 249.5 265.3 

  

   YILLIK YÜZDE DEĞİŞİM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AB 

Nominal  33.5 13.1 15.9 26.0 5.0 -25.8 12.1 18.4 

Reel (sektörel fiyatlarla)  16.4 9.3 12.3 12.8 -6.3 -16.4 9.3 7.5 

Reel (genel fiyatla)  14.4 7.0 11.8 11.7 -9.3 -11.5 7.1 6.1 

Orta Doğu 

Nominal  45.0 28.6 11.1 33.3 68.6 -24.5 21.4 20.0 

Reel (sektörel fiyatlarla)  20.2 20.7 4.7 13.6 31.2 -0.5 14.2 8.2 

Reel (genel fiyatla)  24.5 21.7 7.0 18.0 45.4 -9.3 15.6 7.7 

D. Avrupa 

 

Nominal  34.1 29.9 36.0 36.2 44.6 -27.8 0.5 14.2 

Reel (sektörel fiyatlarla)  16.4 20.9 28.8 20.4 25.4 -26.7 5.4 7.4 

Reel (genel fiyatla)  15.0 23.0 31.0 20.5 26.1 -13.5 -5.1 2.4 

K. Amerika 

Nominal  31.1 1.3 3.1 -16.5 5.7 -25.5 18.5 28.9 

Reel (sektörel fiyatlarla)  8.5 -5.0 -1.1 -25.6 -10.1 -9.2 13.0 13.6 

Reel (genel fiyatla)  12.2 -4.4 -0.3 -25.9 -8.0 -12.0 13.2 15.7 

K. Afrika 

Nominal  39.7 15.5 21.7 30.1 45.2 26.8 -5.3 -4.6 

Reel (sektörel fiyatlarla)  15.6 9.9 13.8 14.5 23.8 49.2 -7.9 -18.7 

Reel (genel fiyatla)  19.3 9.1 17.4 15.1 26.6 51.4 -10.0 -14.6 

Diğer Asya 

Nominal  8.4 19.1 30.1 32.6 35.3 -5.2 28.0 18.9 

Reel (sektörel fiyatlarla)  -7.4 12.0 20.3 15.4 14.7 11.8 19.6 8.1 

Reel (genel fiyatla)  -7.0 12.4 25.4 17.6 16.9 12.7 22.9 6.4 

Kaynak: TÜİK, yazarların hesaplamaları. 
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Sektörel fiyatlarla ve genel fiyatlarla hesaplanan reel ihracat verilerindeki farklılaşma, 

yıllık değişim oranlarında da ortaya çıkmaktadır. Temel olarak sektörel fiyatlarla hesaplanan 

reel ihracat, genel fiyatlarla hesaplanan reel ihracattan, AB ülkeleri hariç, daha düşük artış 

oranları vermektedir. Bunun en önemli istisnası 2009 yılında Orta Doğu ve AB ülkelerine 

yapılan ihracat olarak görülmektedir. AB ülkelerine yapılan reel ihracat, sektörel fiyatlarla 

hesaplandığında, genel fiyatla yapılan hesaplamaya göre yaklaşık 5 puan daha fazla bir 

düşüşe işaret ederken, Orta Doğu ülkelerinde yaklaşık 9 puan daha az bir düşüşü 

göstermektedir. 2008 yılında demir çelik fiyatlarının genel fiyatların çok üzerinde bir artış 

göstermesi, sektörün payının yüksek olduğu Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatın, nominal 

ve genel ihracat fiyatlarıyla elde edilen reel verilerle bakıldığında çok hızlı artmasına sebep 

olmuştur. Ancak sektörel fiyatlarla hesaplanan reel veriler daha düşük oranda bir artışı 

göstermektedir.  2009 yılında ise bunun tersi bir durum yaşanmıştır.  

Kuzey Afrika ülkelerinde 2010 ve 2011 yıllarında yaşanan olumsuz gelişmelerin etkileri 

de, sektörel fiyatlarla hesaplanan reel verilerle bakıldığında, genel fiyatlarla elde edilen 

verilere kıyasla bir miktar farklılık göstermektedir. Genel fiyatlarla hesaplanan veriler, 2010 

yılında ihracatın 2011 yılına kıyasla daha olumsuz etkilendiğine işaret ederken, sektörel 

fiyatlarla hesaplanan reel veriler tam tersi bir sonuca işaret etmektedir; bu veriler genel fiyat 

endeksiyle elde edilen reel verilere göre, 2010 yılındaki düşüşün daha yumuşak 2011 

yılındaki düşüşün ise daha sert olduğunu göstermektedir. Önceki yıllarda payı yaklaşık yüzde 

5 civarında olan Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilen mineral yakıtlar sektörünün payının 

2011 yılında yüzde 14,4’e çıkması ve sektörün ihracat fiyatlarının yüzde 34 oranında artması 

söz konusu farklılaşmayı ortaya çıkarmıştır. Bir başka ifade ile sektörel fiyatlar dikkate 

alındığında, Kuzey Afrika ülkelerindeki politik gelişmelerin etkisinin 2011 yılında daha belirgin 

olduğu görülmektedir. 

Hesaplamalardaki fark, bölgelerin toplam ihracat içindeki paylarında da ortaya 

çıkmaktadır (Tablo 3). İnceleme dönemi boyunca, AB ülkelerine yapılan ihracatın toplam 

ihracat içindeki payının, sektörel fiyatlarla hesaplanan reel verilerle bakıldığında, nominal 

verilerle hesaplanan payına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile 

sektörel fiyatlar dikkate alındığında AB ülkelerine yapılan ihracat, nominal veriler 

kullanıldığındaki durumda olduğu kadar hızlı düşmemiştir. Öte yandan, 2007 yılı sonrasına 

bakıldığında, AB ülkelerinin payındaki sert düşüş, sektörel fiyatlarla hesaplanan reel verilerle 

de desteklenmekte, özellikle 2009 yılında nominal verilere göre daha sert bir düşüşe işaret 

etmektedir.  
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Benzer bir durum AB dışı Avrupa ülkelerine yapılan reel ihracatta da görülmektedir. 

Sektörel fiyatlarla hesaplanan reel ihracat 2009 yılında ciddi olarak gerilemiş, nominal 

verilerde ise, söz konusu gerileme daha sınırlı kalmıştır. Bu farklılık bölgeye o yıl yapılan altın 

ihracatından kaynaklanmaktadır. 2009 yılında, genel ihracat fiyatları yüzde 16,6 oranında 

gerilerken altın fiyatlarının yüzde 11,9 oranında artması ve bölgeye yapılan altın ihracatının 

reel olarak yüzde 41 artarak 2008’de yüzde 10 olan payını yüzde 19’a çıkarması, nominal 

verilerde bölge ihracatının payının gerilemesini sınırlandırmıştır. Sektörel fiyatlarla 

hesaplanan reel ihracat verileri, nominal verilere benzer şekilde 2008 krizi sonrasında, Orta 

Doğu başta olmak üzere, Kuzey Afrika ve Asya piyasalarının Türkiye ihracatına ciddi katkı 

yaptıklarını teyit etmektedir.  

 

Tablo 3. Bölgelerin İhracat Payları (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AB 
Nominal 62.1 62.0 60.6 60.2 60.3 51.9 49.4 49.1 49.6 

Reel (Sektörel fiyatlarla) 62.1 62.9 62.2 62.3 63.1 56.8 53.0 53.0 53.6 

Orta Doğu 
Nominal 12.4 13.4 14.9 14.2 15.1 20.8 20.2 21.7 22.2 

Reel (Sektörel fiyatlarla) 12.4 12.9 14.1 13.2 13.5 17.0 18.8 19.6 20.0 

Diğer Avrupa 
Nominal 7.6 7.6 8.6 10.0 10.8 12.8 11.9 10.6 10.3 

Reel (Sektörel fiyatlarla) 7.6 7.7 8.4 9.7 10.5 12.7 10.3 10.0 10.1 

K. Amerika 
Nominal 9.0 8.8 7.7 6.8 4.5 3.9 3.8 4.0 4.4 

Reel (Sektörel fiyatlarla) 9.0 8.5 7.3 6.5 4.3 3.7 3.8 3.9 4.2 

K. Afrika 
Nominal 3.6 3.7 3.7 3.9 4.0 4.8 7.8 6.6 5.3 

Reel (Sektörel fiyatlarla) 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 4.5 7.4 6.3 4.8 

Diğer Asya 
Nominal 5.3 4.3 4.4 4.9 5.2 5.8 7.0 8.0 8.1 

Reel (Sektörel fiyatlarla) 5.3 4.3 4.4 4.7 4.8 5.3 6.6 7.3 7.4 

 Kaynak: TÜİK, yazarların hesaplamaları. Tabloda gösterilen paylar, analiz edilen 6 bölgenin ihracat toplamları içindeki paylardır. 

Not: Genel ihracat birim değer endeksi ile elde edilen reel ihracat içindeki paylar ile nominal ihracat içindeki paylar matematiksel olarak eşittir.  

 
 

4. Eğilimler 
Önceki bölümde görüldüğü üzere, bölgesel ihracat verileri, nominal ve reel rakamlarla 

incelendiğinde ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Söz konusu farklılıkların ihracat eğilimleri 

üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla, bu bölümde bölgeler bazında nominal ve hem 

sektörel hem de genel ihracat birim değer endeksi kullanılarak hesaplanan reel ihracat 

verileri mevsimsellikten arındırılmıştır.  
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AB ülkelerine yapılan ihracat incelendiğinde, nominal verilerde 2009 yılında gözlenen sert 

düşüşte fiyatların oldukça etkili olduğu görülmektedir (Şekil 1.a). Sektörel fiyatlarla elde 

edilen reel ihracat, genel fiyatlarla edilen reel ihracata göre 2009 yılında daha sert düşüş 

kaydetmiş, sonraki dönemde her iki veri paralel bir seyir izlemiştir. 2011 yılının son 

döneminde nominal verilerde gözlenen gerileme daha çok fiyat ağırlıklı olmuş, AB 

ülkelerindeki ekonomik çalkantı reel ihracat verilerini fazla etkilememiştir. Son dönemde ise, 

reel veriler, bölgeye yapılan ihracatta yatay bir seyre işaret etmektedir. 

Şekil 1: Avrupa Birliği ve Diğer Avrupa Ülkelerine İhracat  
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 2003=100) 

a.Avrupa Birliği b.Diğer Avrupa Ülkeleri 

  
*Ocak-Şubat dönemi itibarıyla. 
Kaynak: TÜİK, Yazarların Hesaplamaları. 

AB dışındaki Avrupa ülkelerine yapılan ihracat incelendiğinde, 2008 ve 2009 yıllarında 

gözlenen canlanmanın ve dalgalanmaların çoğunlukla fiyat etkisinden kaynaklandığı 

görülmektedir (Şekil 1.b). Genel fiyat endeksiyle elde edilen reel ihracat, sektörel fiyatlarla 

elde edilen reel ihracata kıyasla daha dalgalı bir seyir izlemektedir. Bölgeye yapılan altın 

ihracatının bazı dönemlerde yüksek seyretmesi ve altın fiyatlarındaki oynaklıklar söz konusu 

farka neden olmaktadır. Son dönemde de, Şubat ayında bölgeye yapılan altın ihracatındaki 

hızlı artış ve altın fiyatlarının yüksekliği, genel fiyat endeksiyle elde edilen ihracatta 

canlanmaya işaret ederken, sektörel fiyatlarla elde edilen reel ihracat verileri daha ılımlı bir 

toparlanma eğilimine işaret etmektedir. 

Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatta, özellikle 2008 yılında, fiyat etkisi, demir çelik 

sektörü kaynaklı olarak oldukça önemli olmuştur (Şekil 2.a.). Genel ihracat fiyatıyla elde 

edilen reel ihracat hızlı artarken, sektörel fiyatlarla edilen reel ihracatta canlanma sınırlı 

olmuştur. Son dönem verileri incelendiğinde, Suriye’deki olayların reel ihracata etkisinin fazla 

olmadığı, nominal verilerle gözlenen canlanmaya karşın, reel verilerin ılımlı bir artış 

patikasına işaret ettiği görülmektedir. Kuzey Afrika’ya yapılan ihracat incelendiğinde ise, 
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2011 yılının ilk yarısına kadar politik gelişmeler neticesinde gerileyen ihracatın son dönemde 

hızlı bir toparlanma eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil 2.b). 

Şekil 2: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerine İhracat 
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 2003=100) 

a.Orta Doğu b.Kuzey Afrika 

  
*Ocak-Şubat dönemi itibarıyla. 
Kaynak: TÜİK, Yazarların Hesaplamaları. 

Diğer Asya ülkelerine yapılan ihracata bakıldığında, nominal verilerde 2009 yılı ikinci 

çeyreğinden itibaren gözlenen hızlı canlanmaya karşın, reel verilerde, daha ılımlı bir artış 

patikası görülmektedir (Şekil 3.a). Son dönem verileri, bölgeye yapılan ihracatta 

yavaşlamaya, hatta 2012 yılının ilk çeyreğinde bir miktar gerilemeye işaret etmektedir. Kuzey 

Amerika’ya yapılan ihracat ise, gerek nominal gerekse reel olarak incelendiğinde, son 

dönemde ciddi oranda bir canlanma göstermektedir(Grafik 3.b). 

 

Şekil 3: Diğer Asya ve Kuzey Amerika Ülkelerine İhracat 
(Mevsimsellikten Arındırılmış, 2003=100) 

a. Diğer Asya b. Kuzey Amerika 

  
*Ocak-Şubat dönemi itibarıyla. 
Kaynak: TÜİK, Yazarların Hesaplamaları. 
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5. Sonuç 

Son yıllarda küresel ekonomide ve yakın bölge pazarlarında yaşanan gelişmeler, 

Türkiye’nin ihracatını analiz ederken, nominal verilerin yanı sıra reel verilerin de analiz 

edilmesini daha önemli hale getirmiştir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada 2003-2011 

dönemi için bölgesel reel ihracat verileri hesaplanmıştır. Reel veriler hesaplanırken, 

Türkiye’nin ihracatının sektörel kompozisyonunda bölgelere göre ve zaman içinde ciddi 

farklılıklar olduğu dikkate alınarak, sektörel ihracat birim değer endeksleri kullanılmıştır. Bu 

yaklaşım, analizlerin daha doğru yapılmasına katkıda bulunmakla birlikte, bölgesel düzeyde 

sektörel ihracat fiyatlarının mevcut olmaması, reel bölgesel ihracat verilerinin tam olarak 

hesaplanmasını mümkün kılmamaktadır. Bu noktada TÜİK tarafından bölgesel düzeyde dış 

ticaret birim değer endekslerinin yayımlanmasının bundan sonraki çalışmalara önemli katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Mevcut veri ile elde edilen sonuçlar, bölgeler arasında, ihracatın sektörel 

kompozisyonundaki ve sektörel ihracat fiyatlarının hareketlerindeki farklılıkların, ihracat 

verilerinin yorumlanmasında önemli farklılıklar yaratabileceğine işaret etmektedir. Örneğin, 

Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilen mal gruplarının fiyatlarının genel ihracat fiyatlarından 

daha yavaş artması nedeniyle, sektörel fiyatlar dikkate alınmadığında bölgeye yapılan reel 

ihracat daha düşük olarak değerlendirilebilmektedir. Bazı dönemlerde belli sektörlerin ihracat 

fiyatlarındaki keskin değişiklikler (2009 yılında altın ve 2008 ve 2009 yıllarında demir çelikte 

olduğu gibi), bu sektörlerin yoğun olarak ihraç edildiği bölgelerde (Diğer Avrupa ve Orta Doğu 

başta olmak üzere), genel fiyatlarla hesaplanan reel ihracatın daha dalgalı görünmesine 

neden olabilmektedir.   

Bölgeler itibarıyla reel ihracat verileri, nominal verilerin aksine, Avrupa Birliği ülkelerine 

yapılan ihracatın 2011 yılının sonlarındaki finansal krizden çok fazla etkilenmediğine işaret 

etmektedir. Benzer şekilde, son dönemdeki politik istikrarsızlığa karşın, Orta Doğu ülkelerine 

yapılan ihracat artış eğilimine devam etmektedir. Kuzey Afrika ülkelerinde 2010 ve 2011 

yıllarında yaşanan politik gelişmeler özellikle 2011 yılında reel ihracatı olumsuz etkilerken, 

son dönemde bölgeye yapılan ihracat çok hızlı bir şekilde toparlanmıştır. 2012 yılının ilk 

aylarına ilişkin eğilim analizleri, Avrupa Birliği ve Diğer Asya ülkelerindeki zayıf seyrin 

ihracattaki olumsuz etkisinin, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika başta olmak üzere diğer 

bölgelere yapılan ihracattaki artışla büyük ölçüde telafi edildiğini göstermektedir. 
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