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ÖNSÖZ

TÜS‹AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar›

taraf›ndan 1971 y›l›nda, Anayasam›z›n ve Dernekler Kanu-

nu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu

yarar›na çal›flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum ör-

gütüdür.

TÜS‹AD, demokrasi ve insan haklar› evrensel ilkelerine

ba¤l›, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg›l›, yan-

l›zca asli görevlerine odaklanm›fl etkin bir devletin varoldu-

¤u Türkiye’de Atatürk’ün ça¤dafl uygarl›k hedefine ve ilkele-

rine sad›k toplumsal yap›n›n geliflmesine ve demokratik sivil

toplum ve laik hukuk devleti anlay›fl›n›n yerleflmesine yar-

d›mc› olur. TÜS‹AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve ku-

rumsal altyap›s›n›n yerleflmesine ve ifl dünyas›n›n evrensel ifl

ahlak› ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas›na

çal›fl›r. TÜS‹AD, uluslararas› entegrasyon hedefi do¤rultu-

sunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün ar-

t›r›larak, uluslararas› sistemde belirgin ve kal›c› bir yer edin-

mesi gerekti¤ine inan›r ve bu yönde çal›fl›r. TÜS‹AD, Türki-

ye’de liberal ekonomi kurallar›n›n yerleflmesinin yan›s›ra,

ülkenin insan ve do¤al kaynaklar›n›n teknolojik yeniliklerle

desteklenerek en etkin biçimde kullan›m›n›; verimlilik ve ka-

lite yükseliflini sürekli k›lacak ortam›n yarat›lmas› yoluyla re-

kabet gücünün art›r›lmas›n› hedef alan politikalar› destekler.

TÜS‹AD, misyonu do¤rultusunda ve faaliyetleri çerçevesin-

de, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bi-

limsel çal›flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu

görüfllerden hareketle kamuoyunda tart›flma platformlar›n›n

oluflmas›n› sa¤lar.



TÜS‹AD Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyü-

me Dizisi kapsam›nda TÜS‹AD - TCMB - EAF ortak yay›n›

olarak haz›rlanan bu çal›flma, Eylül 2006 tarihinde TÜS‹AD-

Koç Üniversitesi Ekonomik Araflt›rma Forumu taraf›ndan

internet sitesinde yay›mlanan “Türkiye’nin Üretim ve D›fl Ti-

caret Yap›s›nda Dönüflüm: Küresel Yönelimler ve Yans›ma-

lar” bafll›kl› çal›flman›n güncellefltirilmifl fleklidir.

Gümrük Birli¤i sonras›nda üretim ve d›fl ticaret yap›s›nda-

ki de¤iflimi inceleyen sözkonusu çal›flma, Zafer Yükseler ve

Ercan Türkan taraf›ndan güncellefltirilmek suretiyle yeniden

haz›rlanm›fl ve bu çal›flman›n tekrar yay›mlanmas› karar-

laflt›r›lm›flt›r.
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YÖNET‹C‹ ÖZET‹

1996 y›l›nda Gümrük Birli¤i’nin yürürlü¤e girmesi ve sonras›nda ulusal ve ulus-
lararas› düzeyde meydana gelen geliflmeler, baflta d›fl ticaret olmak üzere ekonomi-
nin çeflitli alanlar›nda önemli dönüflümlere yol açm›flt›r. Son y›llarda Çin’in artan öl-
çüde dünya ekonomisine entegre olmas› ve bu bölgenin dünya üretim merkezine
dönüflmesi, özellikle 2000 y›l› sonras›nda imalat sanayi ürünleri ticaretinde yeni e¤i-
limleri ortaya ç›karm›flt›r. 2001 krizi ve sonras›nda uygulanan yap›sal reform a¤›rl›k-
l› program, ekonomide temel bir dönüflüme yol açm›fl ve ekonomide göreli istikra-
r›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmufltur. Ancak, bu dönüflüm süreci d›fl ticaret aç›¤›-
n›n yükselmesi, yüksek büyümeye karfl›n iflsizlik oran›n›n düflürülememesi ve reka-
bet gücü kay›plar› gibi sorunlar›n ortaya ç›kmas›na da yol açm›flt›r. Son y›llarda glo-
bal e¤ilimlerin giderek belirginleflmesi ve ayn› dönemde yerel paran›n de¤erlenme-
si ise sözkonusu sorunlar›n iyice su yüzüne ç›kmas›na neden olmufltur. 

Bu çal›flma, giderek belirginleflen bu sorunlar›n ana kayna¤›n› oluflturan Türk
ekonomisinin üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki dönüflümü analiz etmeye yönelik
olarak haz›rlanm›flt›r. 

Üretimde model de¤iflimi:“ithalatlaflma”

2001 krizinde Türk liras›n›n de¤er kaybetmesi ve yurtiçi talepteki daralma, firmala-
r› d›fl piyasalara yönlendirmifltir. Bu durum ihracata yeni bir ivme kazand›r›rken, ih-
racat›n bilefliminde de radikal bir dönüflüme yol açm›fl ve genellikle yat›r›m mal›
üreten sektörlerin ihracat içindeki pay›nda art›fl gerçekleflmifltir. ‹hracat performan-
s›n› de¤erlendirebilmek için, imalat sanayiinde alt sektörler itibariyle “ihracat/üre-
tim oran›” ve “ihracat/arz oran›” hesaplanm›flt›r. 1996-2007 döneminde, imalat
sanayiinde ihracat/üretim oranlar›nda h›zl› bir yükselifl gerçekleflirken, bunun ihra-
cat/arz oranlar›na büyük ölçüde yans›mad›¤› gözlenmektedir. 

Enerji fiyatlar›ndaki yükselifl ve Gümrük Birli¤inin etkisiyle, 1996-2007 dönemin-
de toplam ithalatta ve imalat sanayi ithalat›nda genel bir yükselifl trendi yaflanm›fl-
t›r. ‹malat sanayi ithalat›nda sözkonusu art›fllar›n üretim yap›s› üzerine etkilerini gö-
rebilmek için, ihracatta oldu¤u gibi alt sektörler itibariyle “ithalat/üretim oran›”
ile “ithalat/arz oran›” hesaplanm›flt›r. Bu oranlar incelendi¤inde, imalat sanayiin-
de ithalata ba¤›ml›l›¤›n artt›¤›, özellikle, bu e¤ilimin son y›llarda belirgin olarak güç-
lendi¤i görülmektedir. ‹malat sanayiinde üretim kompozisyonunun ithal girdi kulla-
n›m›n›n yüksek oldu¤u sektörler lehine de¤iflmesi ve Türk liras›n›n de¤erlenmesi it-
halata ba¤›ml›l›¤› art›ran faktörler olarak görülmektedir.
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1996-2007 dönemi d›fl ticaret dengesi genel olarak de¤erlendirildi¤inde, ekono-
minin ara mallar› ve madencilik sektörlerinde artan ölçüde d›fl ticaret aç›¤› verme-
ye devam etti¤i, tüketim mallar› grubundan elde edilen d›fl ticaret fazlas›n›n yavafl-
lad›¤› ve yat›r›m mallar› grubunun d›fl ticaret aç›¤›na katk›s›n›n belirgin olarak azal-
d›¤› gözlenmektedir. Son y›llarda, d›fl ticaret dengesinde yaflanan bozulma, sadece
enerji faturas›ndaki geliflmelerden kaynaklanmamaktad›r. Enerji hariç di¤er sektör-
lerin d›fl ticaret aç›¤›na yapt›¤› katk›da yükselifl gözlenmekte ve bu e¤ilim imalat sa-
nayiinde üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki dönüflümün bir sonucu olarak de¤erlen-
dirilmektedir. D›fl ticaret dengesindeki bozulma daha çok yap›sal nedenlerden kay-
naklanmakta, ancak konjonktürel geliflmeler yap›sal bu sorunu derinlefltirmekte ve
çabuklaflt›rmaktad›r. Di¤er bir deyiflle, Türk ekonomisinde üretim ve d›fl ticaret ya-
p›s› özellikle kriz sonras› dönemde “ithalatlaflma”ktad›r.

Üretimin uluslararas›laflmas›: “endüstri-içi ticaret”

‹malat sanayi içinde “endüstri-içi ticaret”in gittikçe a¤›rl›kl› bir yap› kazanmas›
“üretimin uluslararas›laflmas›” sürecini h›zland›rarak ithalata ba¤›ml›l›¤› art›r›c› bir di-
¤er unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

“Endüstri-içi ticaret”, belirli bir sektörde birbirinden farkl›laflt›r›lm›fl yap›daki
ürünlerin efl zamanl› olarak ihraç ve ithal edilmesiyle ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ola-
rak iki yönlü ticaretin ortaya ç›kmas›d›r. Dünya genelinde üretim sisteminin gittikçe
uluslararas›laflmas›n›n etkisiyle, ülkeler ayn› sektörde artan ölçüde hem ihracat hem
de ithalat yapmakta ve endüstri-içi ticaret yayg›nlaflmaktad›r. Bu durum, niha-
i bir mal›n üretiminden elde edilen katma de¤erin çeflitli ülkeler aras›nda bölüflül-
mesini beraberinde getirirken, istihdam ve katma de¤erin a¤›rl›kl› olarak ticarete ko-
nu olmayan sektörlerde yo¤unlaflmas›na yol açmaktad›r

Endüstri-içi ticaret (IIT) oranlar›na kriz öncesi (1996-2000) ve kriz sonras› (2002-
2007) dönemler itibariyle bak›ld›¤›nda, imalat sanayiinde IIT oran›n›n kriz sonras›
dönemde önemli ölçüde yükseldi¤i görülmektedir. Belirgin yükselifl, yat›r›m malla-
r› üreten sektörlerde gözlenmifl ve bu yükselifle en önemli katk› motorlu kara tafl›t-
lar›, makina ve teçhizat imalat›, haberleflme araçlar›, radyo ve TV imalat› sektörle-
rinden gelmifltir. 

Türkiye’de son y›llarda gerçekleflen devir-birleflme ve özellefltirmeler sayesinde
ölçek ekonomisinin artmas›, otomotiv ve dayan›kl› tüketim mallar› üretiminde oli-
gopolistik yap›n›n güçlenmesi ve bu sektörlerde önemli bir ürün çeflitlili¤i ortaya
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ç›kmas›n›n endüstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas›nda etkili oldu¤u görülmektedir. Bu
etkenlere ilave olarak, baz› sektörlerde yabanc› sermayeli kurulufllar›n hakimiyeti-
nin artmas› ve ithal girdilerin göreli olarak ucuzlamas›na katk›da bulunan de¤erli ye-
rel paran›n da firmalar› ithal girdi kullan›m›na yönlendirmek suretiyle, imalat sana-
yiinde endüstri-içi ticareti art›ran etkenler oldu¤u düflünülmektedir. ‹malat sanayii-
nin katma de¤er, ithalat, ihracat ve istihdam performanslar› incelendi¤inde, endüs-
tri-içi ticaretin yayg›nlaflmas›n›n ihracat üzerinde olumlu etkide bulundu¤u, ancak
katma de¤er ve istihdam aç›s›ndan olumlu etkisinin gözlenmedi¤i anlafl›lmaktad›r.

D›fl ticarette co¤rafik kayma: “asyal›laflma”

Üretim modelinde ithalata ba¤›ml›l›¤› art›ran bir di¤er global unsur, Asya-Pasifik
bölgesinin dünyan›n üretim üssüne dönüflmesi nedeniyle ortaya ç›kan cazip fiyat-
lard›r. AB-15 ülkeleri ihracat aç›s›ndan önemli ticaret partnerimiz olmaya devam
ederken, Türkiye’nin ithalat ve dolay›s›yla d›fl ticaret dengesinde Asya ülkelerinin
a¤›rl›¤› gittikçe artmaktad›r. Türk Liras›nda yaflanan de¤erlenme nedeniyle “As-
ya’dan al, Avrupa’ya sat” e¤iliminin son y›llarda daha da belirginleflmesi, d›fl ticaret-
te “Asyal›laflma” olgusunu ortaya ç›karm›flt›r. Bu olgu, yerli firmalar›n Avrupa pi-
yasas›nda kalabilmeleri aç›s›ndan rekabet koflullar›n›n getirdi¤i bir zorunluluk oldu-
¤u kadar, daha önce mal ithal edilen AB ve ABD’li firmalar›n Asya’ya tafl›nmas›n›n
da bir sonucu olarak görülmektedir. D›fl ticarette yaflanan bu co¤rafik de¤iflimin,
Türkiye’nin üretim modeli, fiyatlar genel düzeyi ve istihdam yap›s›nda da önemli so-
nuçlar  ortaya ç›kard›¤› gözlenmektedir.

Asya ülkelerinden yap›lan ithalat›n sektörel da¤›l›m› ve toplam ithalat içindeki
paylar› incelendi¤inde, “Asyal›laflma” etkisinin sanayi sektörlerinin hemen hemen
tamam›na yayg›nl›k gösterdi¤i, daha özelde makina ve ulafl›m araçlar› alt sanayi sek-
törlerinde bu etkinin belirgin oldu¤u görülmektedir. Türkiye’nin d›fl ticaret aç›¤›
içinde Asya ülkelerinin gittikçe a¤›rl›kl› bir yap› kazanmalar›, sadece bu ülkelerin re-
kabet avantajlar›ndan dolay› dünya üretim üssü olmalar›ndan kaynaklanmamakta,
ayn› zamanda Türkiye’nin bu ülkelere karfl› son y›llarda rekabet gücünü kaybetme-
sinden de kaynaklanmaktad›r. 

D›fl ticaret dengesini etkileyen konjonktürel faktörler ve sektörel uyum
çabalar›

D›fl ticaret dengesi, yap›sal geliflmelerin yan›s›ra, d›fl ticaret hadlerindeki bozul-
ma, çapraz kur geliflmeleri, tüketici kredilerindeki geniflleme ve d›fl ticaret istatistik-
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leri kapsam de¤ifliklikleri gibi konjonktürel geliflmelerden de etkilenmifltir. Üretim
ve özellikle d›fl ticaret dengesinde önemli paya sahip, “enerji”, “otomotiv”, “da-
yan›kl› tüketim mallar›” ve “tekstil&giyim” sektörlerinde yaflanan mikro gelifl-
meler ve sektörlerin makro geliflmelere karfl› gelifltirdikleri uyum çabalar› da d›fl ti-
caret dengesi üzerinde etkili olmufltur. 

Toplam birincil enerji kullan›m› içinde, linyit ve hidrolik enerjinin pay› geriler-
ken, genelde ithalata dayal› do¤al gaz, petrol ürünü ve tafl kömürünün pay›nda sü-
rekli bir art›fl yaflanmaktad›r. Enerji kaynaklar›n›n bilefliminde ithal kaynaklar lehine
yaflanan bu geliflmeler, do¤al olarak enerji faturas›n›n d›fl ticaret dengesi üzerine et-
kilerini de flekillendirmektedir. Artan enerji ithalat›n›n kompozisyonuna bak›ld›¤›n-
da ise, toplam enerji ithalat› içerisinde kömür ve ham petrol ithalat›n›n giderek öne-
mini yitirdi¤i, buna karfl›l›k ifllenmifl petrol ürünü ve do¤al gaz al›mlar›n›n nispi ola-
rak öneminin artt›¤› görülmektedir. Do¤al gaz›n elektrik enerjisi üretimi, konutlarda
›s›tma ve sanayi amaçl› kullan›m›nda yaflanan art›fl, enerji faturas›ndaki büyümenin
belirleyicilerinden birisi haline gelmektedir. “Al ya da öde” fleklinde özetlenen do-
¤al gaz al›m anlaflmalar›ndan kaynaklanan al›m zorunluluklar›, enerji üretim alter-
natifleri kaynak bileflenlerini belirgin olarak de¤ifltirmekte, bu de¤iflimin ise d›fl tica-
ret dengesi üzerine uzant›lar› olmaktad›r.

1996-1999 döneminde enerji fiyatlar›nda bir gerileme e¤ilimi yafland›¤› ve enerji
temininin d›fl ticaret dengesine olumlu katk› yapt›¤›, 2000-2007 döneminde ise söz-
konusu e¤ilimin tersine döndü¤ü, uluslararas› fiyat art›fllar›n›n enerji faturas›n›
önemli ölçüde art›rd›¤› görülmektedir. Enerji faturas›ndaki art›fl esas itibariyle 2003-
2007 döneminde çok belirgin olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Otomotiv sanayi, son y›llarda gerek ihracat gerek ithalat aç›s›ndan ekonomide
belirleyici sektör konumunu kazanmaktad›r. Otomotiv sanayi d›fl ticaret ve üretim
yap›s›, özellikle 2001 krizi sonras›nda özel imalat sanayi genelinden ve kendi geç-
mifl e¤ilimlerinden önemli ölçüde farkl›laflmaya bafllam›flt›r. 2001 y›l› sonras›nda ye-
ni yat›r›mlar›n tamamlanarak devreye girmesi, otomotiv sanayinde kapasite ve üre-
tim miktar›n›n önemli ölçüde artmas›n› sa¤lam›fl ve farkl› e¤ilimlerin ortaya ç›kma-
s›na yol açm›flt›r. 2001 krizi sonras›nda tafl›t araçlar› sanayi, verimlilik art›fllar› ve dü-
flük ücret politikas› arac›l›¤›yla birim iflgücü maliyetlerini düflürmek suretiyle reka-
bet gücünü korumufl, özel imalat sanayi geneli ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha baflar›l›
bir performans göstermifltir. Ancak, ‹MKB’de ifllem gören otomotiv sektörü firmala-
r›n›n maliyet ve sat›fl yap›lar›na bak›ld›¤›nda, otomotiv sektörünün ithalat ve ihraca-
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ta oldukça ba¤›ml› bir üretim yap›s›na sahip oldu¤u görülmektedir. Nitekim, tafl›t
araçlar› d›fl ticaretinde fazla verilmesine ra¤men, otomotiv sektörü aksam ve parça
d›fl ticaretinde aç›k verilmesi bu yap›n›n bir tezahürüdür.

Dayan›kl› tüketim mallar› sektörünün verdi¤i d›fl ticaret fazlas›, özellikle 2001
krizi sonras›nda giderek belirginleflmifltir. Bu performansa ra¤men, ‹MKB’de ifllem
gören beyaz eflya sektörü firmalar›n›n maliyet ve sat›fl yap›lar›na bak›ld›¤›nda, be-
yaz eflya sektörünün ithalat ve ihracata oldukça ba¤›ml› bir üretim yap›s›na sahip
oldu¤u görülmektedir. Kriz sonras› dönem, gerek göreli fiyat yap›lar›n›n önemli öl-
çüde farkl›laflt›¤› ve gerekse beyaz eflya sektöründe yap›sal olarak üretim ve pazar-
lama stratejilerinin de¤iflti¤i bir dönem olmufltur. Ayr›ca, 2001 krizi ile birlikte yurti-
çinde sat›n alma gücünün önemli ölçüde azalmas›, yerli firmalar› d›fl pazarlara yö-
neltmifltir. Bu nedenle, yerli beyaz eflya üreticisi firmalar bu dönemde global ölçek-
te firma ve markalar› sat›n alm›fllar, uluslararas› üretim ve pazarlama a¤›n› gelifltir-
mifller, bu sayede ürün yelpazesini önemli ölçüde geniflletmifller ve uluslararas› bir
oyuncu haline gelmifllerdir.

Türkiye’de d›fl ticaret fazlas› veren sektörlerin bafl›nda tekstil ve giyim (T&G)
sektörleri gelmektedir. T&G sektörlerinin yaratt›¤› d›fl ticaret fazlas› nominal olarak
artmakla birlikte, Türkiye’nin d›fl ticaret hacmi içerisindeki pay› 2002 ve sonras› dö-
nemde giderek küçülmektedir. ‹malat sanayinin genelinde yaflanan ithalata ba¤›m-
l›l›k, T&G sektöründe de kendisini hissettirmektedir. Tekstil ve özellikle giyim sek-
töründe ithalat seviyesi halen düflük olmakla birlikte, 2002 y›l› sonras›nda sektörün
ithalat›nda belirgin bir art›fl yaflanmaktad›r. Giyim sektöründe ithalat/ihracat oranla-
r›ndaki k›smi de olsa yaflanan art›fl, yurtd›fl›nda üretilen ve/veya yerli firmalarca
yurtd›fl›nda ürettirilen haz›r giyim ürünlerinin Türk halk›n›n be¤enisine sunulmak
suretiyle, Çin baflta olmak üzere Asya-Pasifik’te yaflanan fiyat avantajlar›n›n içsellefl-
tirilmeye çal›fl›ld›¤›n›, di¤er bir ifadeyle sektörde bir “ön tafl›nma” n›n yafland›¤›n›
göstermektedir. 

Üreticilerin sadece fiyat avantajlar›n› içsellefltirme amaçl› bir “ön tafl›nma” davran›-
fl› içinde bulunmad›¤›, ayn› zamanda maliyet ve di¤er avantajlar› nedeniyle üretimle-
rini yurtd›fl›na tafl›yarak “kesin tafl›nma” davran›fl› sergiledikleri de bilinmektedir. Sek-
tör ithalat›n›n göreceli olarak artmas›, ithalat/ihracat oranlar›ndaki geliflmeler, dahil-
de iflleme rejiminde ithal girdi tutar›n›n yükselmesi, hariçte iflleme rejiminde ülke d›-
fl›nda iflleme tabi tutulan ürünlerin hacim olarak artmas› ön ya da kesin tafl›nma flek-
linde gerçekleflen d›fl çevredeki avantajlardan yararlanma güdüsünü art›rmaktad›r.
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T&G sektörleri üzerinde, yap›sal d›fl dinamikler yan›nda içeride yaflanan konjonk-
türel geliflmeler de etkili olmakta ve bu geliflmelerin sektörün üretim, istihdam, ve-
rimlilik performans› üzerine yans›malar› ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim, özel imalat sa-
nayiindeki genel e¤ilimlerin aksine T&G sektörleri üretimi son y›llarda durgunluk
göstermifl ve 2005-2007 döneminde gerilemifltir. Üretimde yaflanan bu gerilemeye pa-
ralel olarak, T&G sektörlerinde üretimde çal›fl›lan saat endeksinde de son y›llarda dü-
flüfl gözlenmektedir. Sektörde iflgücü verimlili¤inde s›n›rl› art›fl görülmesine karfl›n,
reel ücret art›fllar› meydana gelmifltir. Bu geliflmelere ilave olarak kurlardaki de¤er-
lenmenin de etkisiyle, T&G sektörlerinde döviz kuru sepeti bazl› birim iflgücü mali-
yetleri  önemli ölçüde art›fl göstermifl ve sektörün rekabet gücünü zay›flatm›flt›r.

Sonuç olarak, makro ve mikro geliflmeler bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde,
son 10 y›lda imalat sanayiinin üretim ve d›fl ticaretinde yaflanan de¤iflimi, “‹thalat-
laflma”, “Uluslararas›laflma” ve “Asyal›laflma” e¤ilimleri fleklinde üç bafll›k al-
t›nda özetlemek mümkündür. Bu e¤ilimlerin etkisiyle imalat sanayiinde önemli öl-
çekte bir d›fl ticaret hacmi yarat›ld›¤›, ancak bu ticaret hacminin katma de¤er ve is-
tihdam üzerindeki yans›malar›n›n k›s›tl› oldu¤u görülmektedir. Özellikle, 2001 krizi
sonras› dönemde, yerel ve global ölçekteki geliflmeler, eflanl› olarak, Türkiye’nin
üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki bu dönüflümde etkili olmaktad›r.

Asya-Pasifik ülkelerinin tetikledi¤i yeni rekabet ortam›, uluslararas› piyasalarda
döviz kurlar› baflta olmak üzere göreli fiyatlardaki farkl›laflmalar, büyük ölçekli flir-
ketlerimizin global aktörler haline gelmesi, devir-birleflme-sat›n almalar nedeniyle
ölçek ekonomisinde yaflanan geliflmeler, üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki bu dönü-
flümü bafllatan unsurlar olarak say›labilir. Ancak, bu unsurlar›n bafllatt›¤› dönüflüm,
son y›llarda Türk liras›n›n de¤erlenmesi ve dezenflasyon süreci ile birlikte h›z ka-
zanm›fl ve “ithalatlaflma” ve “asyal›laflma” e¤ilimini daha da güçlendirmifltir. Bu du-
rum, üretim ve d›fl ticaretteki dönüflümü derinlefltirirken, ekonomi genelinde yük-
sek d›fl ticaret aç›¤›, yeterince istihdam yaratamayan büyüme ve rekabet gücü kay-
b› gibi sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Döviz kurundaki reel de¤erlen-
menin yol açt›¤› rekabet gücü kayb›n› telafi etmek için firmalar, istihdam ve reel üc-
ret art›fllar›n› s›n›rland›rarak iflgücü verimlili¤ini art›rmaya öncelik vermifllerdir. Bu
uyum çabalar› ise ekonomide imalat sanayinin istihdam ve katma de¤er yaratma ka-
pasitesini önemli ölçüde s›n›rland›rm›flt›r.  
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G‹R‹fi1

Avrupa Birli¤i ile Gümrük Birli¤i’nin 1996 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girmesi ve son-
ras›nda ulusal ve global geliflmeler, baflta d›fl ticaret olmak üzere ekonominin çeflit-
li alanlar›nda önemli dönüflümlere yol açm›flt›r. 1997 y›l›ndaki Asya Krizi ve sonra-
s›nda uluslararas› alanda gözlenen geliflmelerin etkisiyle Çin’in artan ölçüde dünya
ekonomisine entegre olmas› ve bu bölgenin dünya üretim merkezine dönüflmesi,
özellikle 2000 y›l› sonras›nda imalat sanayi ürünleri ticaretinde yeni e¤ilimleri orta-
ya ç›karm›flt›r. Asya ve pasifik faktörü, baflta enerji olmak üzere dünya ham madde
fiyatlar›nda son y›llarda afl›r› art›fllara da neden olmufltur. Bu global e¤ilimlerin ya-
n›s›ra, 2001 Krizi ve sonras›nda uygulanan yap›sal reform a¤›rl›kl› program, ülkemiz-
de baflta d›fl ticaret olmak üzere pek çok alanda temel bir dönüflüme yol açm›flt›r.
Bu dönemde, uygulanan programlar ekonomide göreceli istikrar› sa¤lam›fl, bu sa-
yede yüksek üretim art›fllar› gerçeklefltirilmifltir. Ancak, son y›llarda cari ifllemler aç›-
¤›n›n yükselmesi, h›zl› büyümeye karfl›n iflsizlik oran›n›n düflürülememesi ve reka-
bet gücü kayb› önemli sorunlar olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu sorunlar›n ortaya ç›kma-
s›na, büyük ölçüde küresel e¤ilimler ve bu e¤ilimlere karfl› ekonominin uyum ça-
balar› etkili olurken, ayn› zamanda de¤erli yerli paran›n olumsuz  yans›malar› da
katk›da bulunmufltur. 

Bu çal›flma, a¤›rl›kl› olarak 1996-2007 döneminde d›fl ticaret yap›s›ndaki, özellik-
le imalat sanayiindeki, dönüflümü incelemeyi amaçlamaktad›r. D›fl ticaret ve bunu
etkileyen unsurlar yan›s›ra, d›fl ticaretin üretim ve istihdam yap›s› üzerine etkileri ile
global e¤ilimlere karfl› baz› alt sektörlerdeki uyum çabalar› da ele al›nmaktad›r. 2007
y›l› verileri, genelde y›l›n ilk dokuz ay›na iliflkin aç›klanan verilerdeki geliflmeler göz
önüne al›narak tahmin edilmifltir.

Birinci bölümde, d›fl ticaret yap›s›ndaki dönüflüm ele al›nmakta, ISIC.Rev.3 s›n›f-
land›r›lmas› temel al›narak sektörel ihracat, ithalat ve d›fl ticaret dengesi incelenmek-
tedir. Bu bölümde, imalat sanayi genelinde ve alt sektörlerde ihracat/üretim, ihra-
cat/arz, ithalat/üretim ve ithalat/arz oranlar›ndaki de¤iflim analiz edilmektedir. 

‹kinci bölümde, TÜ‹K taraf›ndan haz›rlanan 1998 y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosundan ya-
rarlanarak imalat sanayiinde üretim yap›s›, üretimin maliyet bileflimi ve imalat sana-
yi üretiminin girdi ithalat›na ba¤›ml›l›¤› incelenmifltir. Girdi-Ç›kt› analizi arac›l›¤›yla
sektörel bazda do¤rudan ve dolayl› ithal girdi kullan›m› hesaplanm›flt›r.
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Üçüncü bölümde, global e¤ilimlerin üretim ve d›fl ticarete yans›malar› ele al›nm›fl-
t›r. Bu çerçevede, ISIC.Rev.3 s›n›fland›rmas› temel al›narak Endüstri-içi Ticaret Kat-
say›lar› ve Marjinal Endüstri-içi Ticaret Katsay›lar› hesaplanm›fl ve endüstri-içi ticare-
tin yayg›nlaflmas› üzerinde etkili olan imalat sanayiinde artan yabanc› sermaye kat›-
l›m› ve döviz kuru etkileri de¤erlendirilmifltir. Ayr›ca, endüstri-içi ticaretin imalat sa-
nayi istihdam, verimlilik ve ücret yap›s› üzerine etkileri incelenmifltir. Bu bölümde,
d›fl ticarette “ülke yo¤unlaflma oranlar› ve asyal›laflma” olgusu ele al›nm›fl, ülke
gruplar› itibariyle ihracat, ithalat ve d›fl ticaret aç›¤› analiz edilmifltir. Ayr›ca, serbest
bölgelerin d›fl ticaretimiz içindeki yeri ve geliflimi de¤erlendirilmifltir.      

Dördüncü bölümde, d›fl ticaret aç›¤›nda meydana gelen art›fla etki eden konjonk-
türel unsurlar ele al›nm›flt›r. Bu çerçevede, d›fl ticaret hadleri, çapraz kurlar, tüketi-
ci kredilerindeki canlanma ve d›fl ticaret istatistikleri kapsam›ndaki de¤iflmelerin et-
kileri incelenmifltir.

Beflinci bölümde, mikro bazda geliflmeler ele al›nm›fl ve sektörel geliflmeler ve
uyum çabalar›n›n d›fl ticarete etkileri de¤erlendirilmifltir. Bu bölümde, enerji fiyatla-
r› ve enerji politikas›n›n d›fl ticaret dengesine etkileri ve önümüzdeki dönem aç›s›n-
dan karfl›lafl›labilecek sorunlar ele al›nmaktad›r. Ayr›ca, otomotiv sanayi, dayan›kl›
tüketim mallar› ve tekstil-giyim eflyas› sektörlerinde d›fl ticaret yap›s›ndaki de¤iflim
ile bu sektörlerin global e¤ilimlere uyum çabalar› özetlenmektedir.

Genel de¤erlendirme ve sonuç bölümünde, çal›flmada ele al›nan konulara iliflkin
temel bulgular ve bunlar›n ekonomiye etkileri özetlenmektedir.
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DIfi T‹CARET YAPISINDAK‹ DÖNÜfiÜM

1996-2007 döneminde, Türk ekonomisi önemli iç ve d›fl floklarla karfl›laflm›fl ve

bu floklar›n di¤er makroekonomik de¤iflkenler yan›s›ra d›fl ticaret üzerinde de belir-

gin etkileri olmufltur. Bu dönemde, d›fl ticaretin yap›s›ndaki de¤iflimi analiz ederken

afla¤›daki unsurlar›n sürekli gözönünde bulundurulmas› gerekmektedir;

• 1996 y›l› bafl›nda Türkiye-AB Gümrük Birli¤i’nin yürürlü¤e girmesi,

• 1997 y›l› A¤ustos ay›nda bafllayan Asya krizi,

• 1998 y›l› Temmuz ay›nda bafllayan Rusya krizi,

• 1999 y›l› A¤ustos ve Kas›m aylar›nda meydana gelen depremler,

• 2000 y›l›nda uygulamaya konulan döviz kuruna dayal› istikrar program›,

• 2000 y›l› Kas›m ve 2001 y›l› fiubat ay›nda meydana gelen krizler ve krizden

ç›k›fl için uygulanan yap›sal dönüflüm program›,

• 2003-2007 döneminde, Asya-Pasifik etkisinin belirginleflmesidir.

Yukar›da say›lan unsurlar yan›s›ra, dönem içinde enerji fiyatlar›nda gözlenen dal-

galanma, uluslararas› para birimleri aras›ndaki paritelerde meydana gelen de¤iflim-

ler, uluslararas› likidite bollu¤unun etkisiyle artan d›fl finansman imkanlar› ve Türk

liras›n›n reel de¤erindeki dalgalanma da d›fl ticaret yap›s›ndaki de¤iflim üzerinde

önemli etkilerde bulunmufltur.

1996 y›l›nda 66.8 milyar dolar olan d›fl ticaret hacmi, 2007 y›l›nda 277.1 milyar

dolar olmufltur. Bu dönemde, d›fl ticaret hacminin GSMH’ya oran› ise 1996 y›l›nda

yüzde 36.2 iken, 2007 y›l›nda yüzde 56.4 olarak gerçekleflmifltir.

1.1. Sektörler itibariyle ihracat geliflmeleri

1996 y›l›nda, cari dolar fiyatlar›yla 23.2 milyar dolar olan toplam ihracat, y›lda or-

talama yüzde 14.9 oran›nda artarak 2007 y›l›nda 107.2 milyar dolara ulaflm›flt›r. Alt

dönemler itibariyle incelendi¤inde, ihracat›n 2002 sonras› dönemde ivme kazand›¤›

gözlenmektedir. Gümrük Birli¤i sonras›nda, Asya krizi, Rusya krizi ve deprem fela-

ketleriyle karfl›lafl›lmas›, 1998-1999 döneminde ekonominin büyüme h›z› yan›s›ra, ih-

racat performans›n› da olumsuz etkilemifltir. Nitekim, 1996-1999 döneminde ortala-
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ma y›ll›k ihracat art›fl› yüzde 4.6 olarak gerçekleflmifl ve 1996 y›l›nda 23.2 milyar do-

lar olan ihracat, 1999 y›l›nda 26.6 milyar dolara yükselmifltir. Ekonomi büyüme süre-

cine girmesine karfl›n, 2000 y›l›nda döviz kuruna dayal› istikrar program›n›n etkisiy-

le TL.nin de¤erlenmesi ve euronun dolar karfl›s›nda de¤er kayb› ihracat performan-

s›ndaki zay›fl›¤›n sürmesine neden olmufltur. 2001 y›l›nda yaflanan kriz, GSMH’da

yüksek bir gerilemeye yol açmas›na ra¤men, TL.nin de¤er kaybetmesi ve iç talepte-

ki daralma, firmalar› d›fl piyasalara yönlendirmifl ve ihracat performans›n› olumlu et-

kilemifltir. Bu e¤ilim 2002 y›l›nda da devam etmifltir. 1999 y›l›nda 26.6 milyar dolar

olan ihracat, y›lda ortalama yüzde 10.7 oran›nda artarak 2002 y›l›nda 36.1 milyar do-

lara yükselmifltir. Son y›llarda, genelde TL.nin de¤erlenmesine karfl›n, ekonomideki

h›zl› büyüme, dünya ticaretindeki canl›l›k, makina-teçhizat yat›r›mlar›ndaki art›fl ve

iflgücü verimlili¤indeki yükselmenin etkisiyle ihracat performans›nda ola¤anüstü bir

art›fl gözlenmifltir. Nitekim, 2002 y›l›nda 36.1 milyar dolar olan ihracat, y›lda ortala-

ma yüzde 24.3 oran›nda artarak 2007 y›l›nda 107.2 milyar dolara yükselmifltir. 

1996-2007 döneminde, tar›m ve madencilik ürünleri ihracat› çok s›n›rl› bir art›fl

gösterirken, imalat sanayi ürünleri ihracat›nda önemli bir yükselifl gözlenmifltir. Bu

dönemde ihracattaki art›fl, imalat sanayi ürünleri ihracat›ndan, özellikle yat›r›m ma-

l› üreten sektörlerdeki h›zl› ihracat büyümesinden kaynaklanm›flt›r. 1996-2007 döne-

minde, tar›m ürünleri ihracat›ndaki y›ll›k ortalama art›fl yüzde 5.1, imalat sanayi ih-

racat›ndaki ortalama y›ll›k büyüme yüzde 15.6 iken, yat›r›m mal› üreten sektörlerin

ihracat›ndaki y›ll›k ortalama büyüme yüzde 24.3 olmufltur2. Tekstil, giyim, g›da gibi

geleneksel ihraç ürünlerinin yer ald›¤› tüketim mallar› grubunda, 1996-2007 döne-

minde y›ll›k ortalama ihracat büyümesi ise genel ihracat art›fl›n›n gerisinde kalm›fl

ve yüzde 9.5 olarak gerçekleflmifltir. Bu dönemde, genellikle ara mallar› üreten sek-

törlerde y›ll›k ortalama ihracat art›fl› ise yüzde 17.1 olarak gerçekleflmifltir. 
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2 Bu çal›flmada, imalat sanayi sektörleri Devlet Planlama Teflkilat›’n›n üretim s›n›fland›rmas›na paralel olarak, genellikle tüketim mallar› üreten, genel-
likle ara mallar› üreten ve genellikle yat›r›m mallar› üreten sektörler alt bafll›klar› alt›nda toplulaflt›r›lm›fl ve de¤erlendirmeler bu s›n›fland›rmaya göre
yap›lm›flt›r.



Tablo.1- ‹hracat-ISIC-Rev.3 (Milyon Dolar)

Kaynak: TU‹K. 

Elektrikli-elektriksiz makina ve cihazlar, motorlu kara tafl›tlar›, haberleflme cihaz-

lar›-radyo ve TV imalat›n›n yer ald›¤› genellikle yat›r›m mal› üreten sektörlerin ihra-

cat›, 1996 y›l›nda 3.6 milyar dolar iken, 2007 y›l›nda 39.3 milyar dolara yükselmifl-

tir. Özellikle, 2001 krizi sonras›nda bu sektörlerin ihracat performans›nda çok belir-

gin bir iyileflme gözlenmifl ve 2003-2007 döneminde y›ll›k ortalama ihracat art›fl›

yüzde 31.8 olarak gerçekleflmifltir. Bu dönemde, motorlu kara tafl›tlar› imalat› sektö-

ründe y›ll›k ortalama ihracat art›fl› yüzde 36.4 oran›na yükselmifl ve bu sektör ihra-

catta ilk s›ralara yerleflmifltir.

‹hracat›n GSMH’ya oran› incelendi¤inde, ihracat performans›n›n 2001 krizi ile bir-

likte ivme kazand›¤› gözlenmektedir. 1996-1999 döneminde, ihracat›n GSMH’ya ora-

n› ortalama yüzde 13.4 iken, bu oran 2000-2002 döneminde yüzde 18.4’e, 2003-2007

döneminde ise yüzde 20.8’e yükselmifltir. Bu dönemde, toplam ihracat içinde tar›m

ürünlerinin pay› azal›rken, imalat sanayi ürünlerinin pay›nda düzenli bir art›fl göz-

lenmifltir. 1996-1999 döneminde toplam ihracat içinde tar›m ürünlerinin pay› yüzde

8.7, imalat sanayi ürünlerinin pay› yüzde 89.1 iken, bu paylar 2003-2007 dönemin-

de, s›ras›yla, yüzde 4 ve yüzde 94 olarak gerçekleflmifltir.
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‹malat Sanayi Ürünleri

Toplam Tar›m Madencilik Tüketim Ara Yat›r›m

‹hracat Ürünleri Ürünleri Toplam Mallar› Mallar› Mallar› Di¤er

1996 23.224 2.179 369 20.526 11.668 5.271 3.588 151

1997 26.261 2.387 404 23.313 13.344 5.961 4.008 157

1998 26.974 2.375 364 24.065 13.585 5.608 4.872 171

1999 26.587 2.095 385 23.958 12.619 5.504 5.835 149

2000 27.775 1.684 400 25.518 12.810 6.118 6.589 173

2001 31.334 2.006 349 28.826 13.369 7.384 8.073 153

2002 36.059 1.806 387 33.702 15.287 8.512 9.902 165

2003 47.253 2.201 469 44.378 19.335 10.609 14.434 204

2004 63.167 2.645 649 59.579 22.865 15.756 20.959 294

2005 73.476 3.468 810 68.813 25.669 18.312 24.833 384

2006 85.535 3.611 1.146 80.246 26.754 23.076 30.416 531

2007 107.154 3.882 1.661 100.966 31.604 30.041 39.320 645



‹hracat›n GSMH’ya oran›ndaki yükselifl ve ihracat›n bileflimindeki de¤iflim 2001

sonras›nda daha belirginleflmifltir. 2001 krizinde Türk liras›n›n de¤er kaybetmesi ya-

n›s›ra, yurtiçi talepteki daralma, firmalar› d›fl piyasalara yönlendirmifl ve ihracat per-

formans›n› olumlu etkilemifltir. Bu dönemde, ihracat›n bilefliminde de radikal bir dö-

nüflüm gözlenmifl, yat›r›m ve ara mal› üreten sektörlerin pay›nda art›fl olurken, tü-

ketim mallar› üreten sektörlerin pay›nda gerileme meydana gelmifltir.

Tablo.2- Sektörel ihracat art›fl› ve da¤›l›m› (ISIC-Rev.3) 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

Ortalama Y›ll›k Art›fl (%) Yüzde Da¤›l›m

1999/96 2002/99 2007/02 2007/96 1996-99     2000-02 2003-07
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Toplam ‹hracat 4.61 10.69 24.34 14.91 100.00 100.00 100.00

I.Tar›m ve Ormanc›l›k -1.49 -5.18 16.25 5.11 8.66 5.66 4.04

II.Bal›kç›l›k 12.65 10.71 25.19 17.63 0.11 0.11 0.16

III.Madencilik 1.46 0.19 33.80 14.66 1.48 1.19 1.26

IV.‹malat Sanayi 5.29 12.05 24.54 15.58 89.14 92.52 94.00

A.Genellikle Tüketim Mallar› 2.65 6.60 15.63 9.48 49.70 43.57 33.52

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri -5.99 -2.67 22.37 6.99 9.30 6.02 5.25

2.Tütün Ürünleri -4.31 6.17 14.32 6.73 0.35 0.32 0.18

3.Tekstil Ürünleri 6.08 6.68 14.32 9.92 17.10 15.86 11.59

4.Giyim Eflyas› 2.95 7.87 12.26 8.45 20.63 18.31 13.11

5.Deri,Bavul,Ayakkab› -6.44 5.79 21.13 8.80 0.94 0.65 0.53

6.Mobilya,Di¤er ‹malat 25.02 24.72 26.78 25.73 1.37 2.41 2.86

B.Genellikle Ara Mallar› 1.46 15.64 28.69 17.14 21.68 23.13 25.97

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri -0.02 20.04 30.86 18.77 0.27 0.31 0.37

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 5.76 26.73 22.49 18.78 0.56 0.74 0.75

9.Bas›m ve Yay›m -0.07 0.77 22.74 9.56 0.17 0.14 0.13

10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 6.74 28.59 49.00 30.68 0.96 1.46 3.49

11.Kimyasal Ürünler -0.26 8.58 20.73 11.33 4.97 4.69 3.94

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 9.39 17.54 29.36 20.39 2.41 2.95 3.41

13.Metalik olm.Di¤.Miner.Ür. 7.02 15.31 18.25 14.29 3.51 4.01 3.45

14.Ana Metal Sanayi -2.60 16.22 30.64 16.80 8.82 8.83 10.42

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 17.60 19.28 31.76 24.32 17.76 25.81 34.51

15.Metal Eflya Sanayi 11.94 12.90 35.47 22.36 2.23 2.44 3.72

16.Makina ve Techizat ‹ma. 13.50 19.69 30.97 22.90 4.03 5.27 6.88

17.Büro, Muh.,Bilgi ‹fllem M. 41.29 -12.90 26.73 17.85 0.15 0.16 0.10

18.Elekt.Makina ve Cihazlar -3.56 15.16 31.18 16.41 2.88 3.07 3.10

19.Haber.Techizat›,Radyo.TV 34.54 26.90 11.92 21.78 2.35 3.72 3.67

20.T›bbi,Hassas Optik Al.Saat 5.68 10.01 30.55 17.62 0.25 0.25 0.29

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 18.28 30.67 36.39 29.67 4.39 8.41 14.38

22.Di¤er Ulafl›m araçlar› 70.68 -11.81 38.72 29.73 1.50 2.48 2.38

V.Di¤er -0.44 3.36 31.44 14.12 0.61 0.52 0.55

‹hracat / GSMH (%) 13.35 18.40 20.81



Tüketim mallar› üreten grubun toplam ihracat içindeki pay›, 1996-1999 dönemin-
de yüzde 49.7 iken, bu pay 2003-2007 döneminde yüzde 33.5’e gerilemifltir. Bu ge-
rileme, giyim eflyas›, tekstil ürünleri ve g›da-içecek ürünleri sektörlerinin paylar›n-
daki düflüflten kaynaklanm›flt›r. 1996 y›l›nda, tekstil + giyim eflyas› sektörlerinin top-
lam ihracat›m›z içindeki pay› yüzde 37.2 iken, bu pay 2007 y›l›nda yüzde 21.1’e ge-
rilemifltir. Tekstil ve giyim eflyas› sektörlerinde ihracat performans›, Asya ve pasifik
kaynakl› rekabetin yo¤unlaflmas›ndan, 2005 y›l› bafl›nda Çin’e yönelik tekstil kota-
lar›n›n kald›r›lmas›ndan, ülkemizdeki iflgücü maliyetlerinin nisbi olarak yüksek ol-
mas›ndan ve Türk liras›n›n de¤erlenmesinden olumsuz etkilenmifltir3. Tüketim mal-
lar› grubunda, sadece mobilya-di¤er imalat sektörü grubunun toplam ihracat içinde-
ki pay›nda art›fl gözlenmifltir. 

1996-2007 döneminde, ara mallar› grubunun toplam ihracat içindeki pay›nda, ba-
z› istisnai geliflmelerin etkisiyle, s›n›rl› bir yükselifl meydana gelmifltir. Son y›llarda,
özellikle Irak’a yönelik petrol ürünleri ihracat›ndaki art›fl bunda etkili olmufltur. Ay-
r›ca, 2003-2007 döneminde, plastik-kauçuk ürünleri ile ana metal sanayi ürünleri ih-
racat›ndaki art›fl ta, bu olumlu geliflmeye katk›da bulunmufltur.

1996-2007 döneminde, yat›r›m mallar› üreten grubun toplam ihracat içindeki pa-
y›nda sürekli bir yükselifl gözlenmifltir. 1996 y›l›nda yat›r›m mallar› üreten sektörlerin
toplam ihracat içindeki paylar› yüzde 15.5 iken, bu pay 2001 y›l›nda yüzde 25.8’e,
2007 y›l›nda ise yüzde 36.7’ye yükselmifltir. Bu grup içinde, motorlu kara tafl›tlar› ve
makina ve teçhizat imalat› sektörleri en olumlu performans› gösteren sektörlerdir. Bu
iki sektörün toplam ihracat içindeki paylar›, 1996-1999 döneminde yüzde 8.4 iken,
bu pay 2003-2007 döneminde yüzde 21.3’e ç›km›flt›r. Özellikle, motorlu kara tafl›tla-
r› sektörünün pay›ndaki 10 puanl›k yükselifl, bu geliflmede temel etken olmufltur.
2001 krizi sonras›nda, yat›r›m mallar› üreten sektörlerde, üretim ve iflgücü verimlili-
¤inde yüksek art›fllar gözlenmifl ve üretim önemli ölçüde ihracata yönlendirilmifltir.
Ancak, son y›llarda, bu sektörlerin ithalat›nda da h›zl›  bir yükselme gözlenmektedir.

1.1.1. ‹hracat / üretim oranlar›

‹malat sanayi ürünleri ihracat›ndaki h›zl› art›fl, sektörlerin üretimlerini artan ölçü-
de ihracata yönlendirdi¤ine iflaret etmektedir. ‹malat sanayi geneli ve alt sektörler
itibariyle ihracat miktar endeksi ve ayl›k üretim endeksi verileri incelendi¤inde, bu
e¤ilim belirgin olarak gözlenmektedir. ‹hracat miktar endeksi ile 1997=100 bazl› ay-
l›k üretim endeksini karfl›laflt›rabilmek için, ihracat miktar endeksi de 1997=100 ba-
z›na dönüfltürülmüfltür. 
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3 Detayl› bilgi için Türkan, E. (Temmuz 2005)’e bak›labilir.



Tablo.3- ‹malat sanayi üretim endeksi ve ihracat miktar endeksi (1997=100)

Kaynak: TU‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) ‹hracat miktar endeksinde, Büro-Muhasebe-Bilgi ‹fllem Makinalar› ile T›bbi-Hassas Optik Aletler-Saat üre-
timi sektörlerine iliflkin veri bulunmad›¤› için yat›r›m mal› grubu endeksi bu sektörler hariç hesaplanm›flt›r. 

(**)Endeks içindeki a¤›rl›klar, üretim için ayl›k sanayi üretim endeksinden al›n›rken, ihracat için 1997 y›l› ihra-
cat de¤erinden hesaplanm›flt›r.

1998-2007 döneminde, imalat sanayi üretimi y›lda ortalama yüzde 3.7 oran›nda

büyüme göstermifltir. Ortalama y›ll›k büyüme h›z›, tüketim mallar›nda yüzde 0.9, ara

mallar›nda yüzde 3.8 ve yat›r›m mallar›nda yüzde 6.4 olarak gerçekleflmifltir. Bu dö-

nemde, imalat sanayi üretimi Rusya krizi, deprem felaketi ve 2001 y›l›ndaki krizden

olumsuz etkilenmifltir. Nitekim, 1998-2002 dönemindeki y›ll›k ortalama üretim art›fl›

yüzde 0.5 olarak gerçekleflmifltir. 2003-2007 döneminde imalat sanayi üretim art›fl›

yat›r›m mallar› grubundaki canlanma ile h›zlanm›fl ve ortalama yüzde 7 civar›nda ar-

t›fl göstermifltir.

1998-2007 döneminde, imalat sanayi ihracat miktar endeksi y›lda ortalama yüzde

13.9 oran›nda art›fl göstermifltir. ‹hracat miktar endeksindeki y›ll›k ortalama büyüme

h›z›, üretim endeksinin tersine, 1998-2002 ve 2003-2007 dönemlerinde, s›ras›yla,

yüzde 13.5 ve yüzde 14.3 oran›nda artarak daha dengeli bir yap› sergilemifltir. Her

iki dönemde de, tüketim mallar› ihracat›ndaki art›fl s›n›rl› kal›rken, yat›r›m mallar›

grubundaki y›ll›k ortalama art›fl yüzde 20’yi aflm›flt›r.
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‹malat Sanayi Üretim Endeksi ‹malat Sanayi ‹hracat Miktar Endeksi

Toplam     Tüketim          Ara        Yat›r›m Toplam     Tüketim       Ara    Yat›r›m*

1997 110000..00 100.0 100.0 100.0 110000..00 100.0 100.0 100.0

1998 110000..11 100.1 101.7 96.6 111100..88 106.5 100.4 134.3

1999 9955..99 97.2 98.9 86.6 111144..77 104.2 105.7 155.8

2000 110022..11 104.5 101.0 100.5 113311..44 112.2 123.5 193.3

2001 9922..44 100.1 94.8 76.2 115599..44 127.4 152.6 261.9

2002 110022..55 105.8 105.1 92.6 118888..33 146.6 177.0 323.2

2003 111122..00 109.1 114.3 111.2 222299..99 168.7 210.0 442.4

2004 112233..66 108.0 123.9 146.2 226677..11 171.4 250.9 571.3

2005 112299..66 105.5 131.1 159.5 229955..66 181.5 270.3 670.0

2006 113366..88 108.7 136.1 177.8 332299..33 187.9 308.6 777.3

2007 114433..44 109.7 145.5 186.4 336677..33 195.6 347.2 894.4

1997 110000..00 30.6 47.9 21.5 110000..00 57.2 25.6 17.2

Memo Endeks ‹çindeki A¤›rl›klar› (1997=100)**



‹ncelenen dönemde, imalat sanayi üretim art›fl› ile ihracat art›fl› aras›ndaki bu fark-

l›laflma, imalat sanayi geneli yan›s›ra alt sektörlerde de ihracat/üretim oranlar›n›n bü-

yük ölçüde de¤iflmesine neden olmufltur. 1996 y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosundan hesapla-

nan ihracat/üretim oranlar› esas al›narak, alt sektörlerin üretim ve ihracat miktar en-

dekslerinden yararlan›larak 1997-2007 döneminde ihracat/üretim oranlar›ndaki de¤i-

flim hesaplanm›flt›r. Bu hesaplamalara göre, imalat sanayi genelinde 1997 y›l›nda yüz-

de 15.46 olan ihracat/üretim oran›, 2001 y›l›nda yüzde 26.67’ye, 2007 y›l›nda ise yüz-

de 39.60’a yükselmifltir. ‹hracat/üretim oran›ndaki radikal yükselifl 2001 y›l›nda ger-

çekleflmifl ve bu e¤ilim 2002-2007 döneminde de sürmüfltür. 2001 y›l›nda yaflanan

krizle birlikte iç talepteki h›zl› daralma ve Türk liras›n›n de¤er kayb›, firmalar› artan

ölçüde d›fla aç›lmaya zorlam›flt›r. Bu e¤ilim, imalat sanayinin tüm alt sektörlerinde,

özellikle, yat›r›m mallar› grubunda belirgin bir flekilde gözlenmifltir.

Genellikle tüketim mallar› üreten sektörler grubunda, ihracat/üretim oran› 1997

y›l›nda yüzde 24.84 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 31.61’e, 2007 y›l›nda ise yüz-

de 44.52’ye yükselmifltir. Bu grupta, g›da ve tütün ürünleri imalat› sektöründe ihra-

cat/üretim oran›nda s›n›rl› bir yükselme gözlenmifl, tekstil ürünleri, giyim eflyas›, de-

ri mamulleri ve mobilya sektöründe ihracat/üretim oran› önemli ölçüde artm›flt›r.

2007 y›l›nda, tekstil ürünleri sektöründe ihracat/üretim oran› yüzde 76’ya, giyim efl-

yas› sektöründe ise yüzde 82.7’ye yükselmifltir. Di¤er bir ifadeyle, bu iki sektörde

üretimin 2/3’ünden fazlas›n›n ihraç edildi¤i anlafl›lmaktad›r.
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Tablo.4- Sektörler itibariyle ihracat / üretim oranlar› 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.
Not: ‹hracat miktar endeksi verileri olmad›¤›ndan, Büro-Muhasebe-Bilgi ‹fllem Makinalar› ile T›bbi-Hassas 

Optik Aletle-Saat üretimi sektörlerinde ihracat/üretim oranlar› hesaplanamam›flt›r.

Genellikle ara mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ihracat/üretim oran›
1997 y›l›nda yüzde 10.41 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 16.75’e, 2007 y›l›nda ise
yüzde 24.87’ye yükselmifltir. Bu grupta da, ihracat/üretim oran›ndaki yükselifl, ge-
nelde, 2001 y›l›nda gerçekleflmifltir. Ancak, savafl nedeniyle Irak’›n rafinerilerinin
tahrip olmas› ve bu ülkenin petrol ürünü ihtiyac›n›n önemli ölçüde Türkiye taraf›n-
dan karfl›lanmas› nedeniyle, kok kömürü-petrol ürünleri sektöründe ihracat/üretim
oran›ndaki art›fl 2003 y›l›ndan itibaren bafllam›flt›r. 

1997-2007 döneminde, gerek üretim gerek ihracat art›fl› aç›s›ndan en olumlu per-
formans› yat›r›m mallar› üreten grupta yer alan sektörler göstermifltir. Genellikle ya-
t›r›m mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› bu grupta, ihracat/üretim oran› 1997 y›l›n-
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1997 2000 2001 2002 2005 2006 2007 

‹malat Sanayi 0.1546 0.1990 0.2667 0.2841 0.3326 0.3722 0.3960

A.Genellikle Tüketim Mallar› 0.2484 0.2667 0.3161 0.3443 0.4272 0.4295 0.4452

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 0.1333 0.0969 0.1234 0.1159 0.1602 0.1584 0.1572

2.Tütün Ürünleri 0.1041 0.0943 0.0648 0.0756 0.0975 0.1081 0.1265

3.Tekstil Ürünleri 0.2754 0.3993 0.4656 0.4811 0.6915 0.7344 0.7598

4.Giyim Eflyas› 0.5114 0.4888 0.5619 0.6554 0.7256 0.7817 0.8273

5.Deri,Bavul,Ayakkab› 0.1879 0.1856 0.2770 0.2463 0.3735 0.3837 0.4366

6.Mobilya,Di¤er ‹malat 0.0640 0.0883 0.1275 0.1775 0.2383 0.2030 0.1872

B.Genellikle Ara Mallar› 0.1041 0.1273 0.1675 0.1753 0.2146 0.2360 0.2487

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 0.0239 0.0285 0.0516 0.0497 0.0718 0.0855 0.0898

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 0.0516 0.0762 0.1282 0.1280 0.1499 0.1616 0.1750

9.Bas›m ve Yay›m 0.0724 0.1174 0.1667 0.2252 0.1851 0.1978 0.2181

10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 0.0273 0.0324 0.0338 0.0408 0.1415 0.1583 0.1925

11.Kimyasal Ürünler 0.1419 0.1393 0.1812 0.1784 0.2043 0.2273 0.2216

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 0.1055 0.1392 0.1838 0.2010 0.2381 0.3084 0.3228

13.MetalikOlm.Di¤.Miner.Ür. 0.1133 0.1704 0.2304 0.2653 0.3048 0.2852 0.3197

14.Ana Metal Sanayi 0.1983 0.2149 0.2923 0.2883 0.2872 0.3183 0.3165

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 0.1302 0.2503 0.4477 0.4544 0.5466 0.5690 0.6223

15.Metal Eflya Sanayi 0.0601 0.1183 0.1775 0.2279 0.3226 0.3063 0.2958

16.Makina ve Techizat ‹ma. 0.0992 0.1812 0.2888 0.3264 0.3639 0.3561 0.3956

17.Buro,Muh.,Bilgi ‹fllem.M. 0.2815

18.Elekt. Makina ve Cihazlar 0.2369 0.3763 0.6128 0.5484 0.8305 0.8213 0.8444

19.Haber.Techizat›,Radyo.TV 0.1222 0.1965 0.2444 0.2576 0.3609 0.4638 0.6268

20.T›bbi,Hassas Optik Al.Saat 0.1345

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 0.1299 0.2634 0.7647 0.7490 0.6640 0.7229 0.8096

22.Di¤er Ulafl›m araçlar› 0.2022 0.8872 0.7215 0.3730 1.3761 0.9659 0.9723



da yüzde 13.02 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 44.77’ye, 2007 y›l›nda ise yüzde
62.23’e yükselmifltir. Özellikle, 2001 y›l›ndan itibaren motorlu kara tafl›tlar› ve elek-
trikli makina ve cihazlar sektöründe, ihracat/üretim oran› belirgin bir art›fl göstere-
rek, bu sektörlerin büyük ölçüde d›fla aç›lmas› söz konusu olmufltur.

1997 y›l›nda, ihracat/üretim oran› yüzde 20’nin üzerinde olan sektör say›s› 4 iken
(büro, muhasebe ve bilgi ifllem makinalar› hariç), bu say› 2001 y›l›nda 10’a, 2007 y›-
l›nda ise 14’e yükselmifltir. 2007 y›l› itibariyle, elektrikli makina-cihazlar, giyim eflya-
s›, tekstil ürünleri ve motorlu kara tafl›tlar› sektörlerinde, üretimin 2/3’ten fazlas›n›n
ihracata yönlendirildi¤i görülmektedir. 1997-2007 döneminde, ihracat/üretim ora-
n›ndaki yükselifl imalat sanayinin gittikçe daha fazla d›fla aç›ld›¤›n› ve üretim kalite-
sinin iyileflti¤ine iflaret etmektedir. Bu dönemde, ihracat/üretim oran›nda, genelde
düzenli bir yükselifl gözlense de, radikal dönüflümün 2001 krizi ve sonras›nda ger-
çekleflti¤i gözlenmektedir. Ancak, mobilya, metal eflya, ana metal sanayi ve elektrik-
li makina-cihazlar sektörlerinde ihracat/üretim oran›nda, son y›llarda duraksama
gözlenmektedir.

1.1.2. ‹hracat / arz oranlar›

Son y›llarda ithalatta gözlenen yüksek art›fl›n, imalat sanayi üretim ve ihracat›n›n
ithalata ba¤›ml›l›¤›ndaki art›fltan kaynakland›¤› düflünülmektedir. Özellikle, dahilde
iflleme rejimi çerçevesinde yap›lan ihracat taahhütlerinin ithalat gerekleri dikkate
al›nd›¤›nda, imalat sanayiinde ihracat›n önemli ölçüde ithalata ba¤›ml› oldu¤u gö-
rülmektedir. Bu e¤ilim nedeniyle, imalat sanayi genelinde ve alt sektörlerde ihra-
cat/üretim oran›nda yükselme olaca¤›ndan ihracat performans›n›n abart›lmas› söz
konusu olabilecektir. Bu nedenle,  sektörlerin ihracat performanslar›n›n daha sa¤-
l›kl› de¤erlendirilebilmesi için, ihracat/üretim oran› yan›s›ra, ihracat/arz oranlar›n›n
da incelenmesi gerekmektedir. Bu bölümde imalat sanayi geneli ve alt sektörlerin-
deki miktar geliflmeleri incelenece¤inden, d›fl ticaret fiyatlar›nda ve uluslararas› pa-
ra birimleri aras›ndaki parite de¤iflimlerinin etkisi sözkonusu olmayacakt›r. Ayr›ca,
son y›llarda h›zla art›fl gösteren enerji ithalat› da kapsam d›fl›nda tutulmaktad›r.

‹hracat/arz oran›, sektör ihracat›n›n sektör üretim ve ithalat› toplam›na oran› ola-
rak tan›mlanmaktad›r. 1996 Y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosundan hesaplanan ihracat/arz ora-
n› yard›m›yla, ilgili sektörün ihracat ve ithalat miktar endeksleri ile üretim endeksin-
deki geliflmeler kullan›larak, 1997-2007 dönemi için sektörel ihracat/arz oranlar› he-
saplanm›flt›r. ‹malat sanayi genelinde 1997 y›l›nda yüzde 11.63 olan ihracat/arz ora-
n›, 2001 y›l›nda yüzde 19.91’e, 2007 y›l›nda ise yüzde 23.96’ya yükselmifltir. Bu oran-
lar, ihracat/üretim oran›ndaki h›zl› yükseliflin aksine, son y›llarda ihracat performan-
s›nda bir durgunlu¤a iflaret etmektedir.
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Genellikle tüketim mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ihracat/arz oran›
1997 y›l›nda yüzde 22.44 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 28.70’e, 2007 y›l›nda ise
yüzde 35.86’ya yükselmifltir. Bu grubun ithalata ba¤›ml›l›¤› daha düflük oldu¤u için,
ihracat/üretim oran› ile ihracat/arz oran› aras›nda daha s›n›rl› bir farkl›laflma gözlen-
mektedir. 2001 sonras›nda da, genellikle tüketim mallar› üreten grupta ihracat/arz
oran›ndaki yükselme devam etmifltir. Özellikle, 2003-2007 döneminde bu grubun
üretiminde durgunluk gözlenirken, ihracat miktar›ndaki art›fl›n sürmesi ve ithalat›n
düflük düzeyde olmas›, ihracat/arz oran›ndaki yükselmeye katk›da bulunmufltur. Bu
durum, özellikle giyim eflyas› sektöründe belirgin olarak gözlenmektedir. 

Tablo.5- Sektörler itibariyle ihracat / arz oranlar› 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

Not: ‹hracat miktar endeksi verileri olmad›¤›ndan, Büro-Muhasebe-Bilgi ‹fllem Makinalar› ile T›bbi-Hassas 
Optik Aletler-Saat üretimi sektörlerinde ihracat/arz oranlar› hesaplanamam›flt›r. Giyim eflyas› sektörün-
de ithalat çok s›n›rl› oldu¤undan, ithalat miktar endeksi verisi bulunmamaktad›r. Bu nedenle, giyim efl-
yas› sektöründe ihracat/arz oran› ile ihracat/üretim oran› ayn›d›r.
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1997 2000 2001 2002 2005 2006 2007 

‹malat Sanayi 0.1163 0.1403 0.1991 0.2065 0.2210 0.2306 0.2396

A.Genellikle Tüketim Mallar› 0.2244 0.2417 0.2870 0.3082 0.3562 0.3536 0.3586

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 0.1219 0.0896 0.1146 0.1070 0.1448 0.1420 0.1428

2.Tütün Ürünleri 0.1022 0.0928 0.0637 0.0738 0.0946 0.1053 0.1236

3.Tekstil Ürünleri 0.2373 0.3375 0.3958 0.3903 0.5033 0.5279 0.5192

4.Giyim Eflyas› 0.4981 0.4888 0.5619 0.6554 0.7256 0.7817 0.8273

5.Deri,Bavul,Ayakkab› 0.1549 0.1483 0.2140 0.2009 0.2200 0.2172 0.2392

6.Mobilya,Di¤er ‹malat 0.0573 0.0796 0.1174 0.1581 0.1951 0.1639 0.1368

B.Genellikle Ara Mallar› 0.0765 0.0847 0.1164 0.1151 0.1260 0.1361 0.1410

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 0.0229 0.0263 0.0490 0.0467 0.0610 0.0711 0.0757

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 0.0359 0.0443 0.0803 0.0772 0.0839 0.0869 0.0931

9.Bas›m ve Yay›m 0.0685 0.1083 0.1470 0.1983 0.1712 0.1823 0.1995

10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 0.0241 0.0246 0.0282 0.0347 0.1099 0.1195 0.1438

11.Kimyasal Ürünler 0.0821 0.0740 0.0984 0.0923 0.0949 0.1038 0.1008

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 0.0864 0.1077 0.1480 0.1573 0.1823 0.2208 0.2316

13.Metalik Olm.Di¤.Miner.Ür. 0.1045 0.1566 0.2110 0.2425 0.2639 0.2376 0.2676

14.Ana Metal Sanayi 0.1215 0.1192 0.1688 0.1376 0.1180 0.1388 0.1350

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 0.0749 0.1284 0.2437 0.2577 0.2630 0.2747 0.2921

15.Metal Eflya Sanayi 0.0520 0.1016 0.1389 0.1800 0.2536 0.2413 0.2358

16.Makina ve Techizat ‹ma. 0.0480 0.0982 0.1481 0.1701 0.1698 0.1706 0.1813

17.Buro,Muhasebe,Bilgi ‹fll.M. 0.0282

18.Elektrikli Makina ve Cihaz. 0.1605 0.2274 0.3676 0.2946 0.2794 0.2779 0.2878

19.Haber.Techizat›,Radyo.TV 0.0751 0.0863 0.1428 0.1728 0.2202 0.2527 0.2728

20.T›bbi,Hassas Optik Al.Saat 0.0326

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 0.0885 0.1668 0.5342 0.5277 0.4163 0.4666 0.5324

22.Di¤er Ulafl›m araçlar› 0.0601 0.1233 0.1655 0.1363 0.1682 0.1631 0.1634



Genellikle ara mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ihracat/arz oran› 1997
y›l›nda yüzde 7.65 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 11.64’e, 2007 y›l›nda ise yüzde
14.10’a yükselmifltir. Bu grupta, ihracat/arz oran›n›n 2001 y›l› sonras›nda belirgin
olarak yükseldi¤i sektörlerin bafl›nda, kok kömürü-petrol ürünleri, metalik olmayan
di¤er mineral ürünler ve plastik-kauçuk ürünleri imalat› sektörleri gelmektedir. Bu
olumlu geliflmede, Irak’a yönelik petrol ürünleri ihracat›ndaki art›fl ve 2005 y›l›na
kadar inflaat sektöründe yaflanan durgunluk etkili olmufltur. Son y›llarda, ana metal
sanayiinde ihracat/üretim oran› ile ihracat/arz oran› aras›nda önemli bir farkl›laflma
gözlenmektedir. Bu farkl›laflma, sektördeki yüksek ithal yo¤unlu¤u yan›s›ra, daha
önce ithalat rakamlar›na dahil edilmeyen “parasal olmayan alt›n” ithalat›n›n 2001 y›-
l›ndan itibaren TÜ‹K taraf›ndan ana metal sanayi sektörü ithalat›na dahil edilmesin-
den kaynaklanmaktad›r.

Genellikle yat›r›m mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ihracat/arz oran›
1997 y›l›nda yüzde 7.49 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 24.37’ye, 2007 y›l›nda ise
yüzde 29.21’e yükselmifltir. Bu grupta, 2001 y›l› sonras›nda ihracat aç›s›ndan en
olumlu performans› gösteren sektörler, metal eflya, haberleflme teçhizat›-radyo-TV
ve makina imalat sektörleri olmufltur. ‹hracat/üretim oran›n›n oldukça yüksek oldu-
¤u motorlu kara tafl›tlar› sektörü ile elektrikli makina ve cihazlar sektöründe ithala-
t›n gittikçe artmas› ihracat/arz oran›n›n olumsuz etkilenmesine neden olmaktad›r.
Bu durum, özellikle elektrikli makina ve cihazlar sektöründe çok belirgin olarak
gözlenmektedir. Genellikle yat›r›m mallar› üreten grupta 2001 y›l› sonras›nda ihra-
cat/arz oran›ndaki s›n›rl› art›fl, son y›llarda ekonomide makina-teçhizat yat›r›mlar› ile
dayan›kl› tüketim mallar›na yönelik harcamalar›n h›zla artmas› sonucunda ithalatta-
ki yükselmeden kaynaklanm›flt›r.
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‹malat sanayinde ihracat/üretim oranlar›nda gözlenen çok olumlu geliflmenin, ih-
racat/arz oranlar›na büyük ölçüde yans›mad›¤› gözlenmektedir. Daha önce de be-
lirtildi¤i gibi, gerek ihracat›n gerek üretimin ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n zaman içinde art-
mas› bunda etkili olmufltur. Nitekim, dahilde iflleme izin belgeleri incelendi¤inde,
öngörülen ve gerçekleflen ithalat›n ihracat taahhüdüne oran› 1997-2007 döneminde,
yüzde 56-45 aral›¤›ndan, yüzde 65-56 aral›¤›na yükselmifltir. Benzer flekilde, 1996
Y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosu ile ithalat miktar ve üretim endekslerinden yararlanarak he-
saplanan ithalat/üretim oran› da, bu dönemde sürekli art›fl göstermifltir. 1997 y›l›n-
da, imalat sanayi genelinde yüzde 32.91 olan ithalat/üretim oran›, 2007 y›l›nda yüz-
de 65.26’ya ç›km›flt›r. Özellikle, ara ve yat›r›m mallar› grubunda ithalat/üretim oran›
bu dönemde 40 puan civar›nda art›fl göstermifltir. 

Tablo.6- Dahilde iflleme izin belgeleri ve ithalat / üretim oran›

Kaynak: D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, TU‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

1.2. Sektörler itibariyle ithalat geliflmeleri

1996 y›l›nda, cari dolar fiyatlar›yla 43.6 milyar dolar olan toplam ithalat, y›lda or-
talama yüzde 13.2 oran›nda artarak 2007 y›l›nda 170 milyar dolara yükselmifltir. Bu
dönemde ithalat, Rusya krizi, deprem felaketi ve 2001 krizi s›ras›nda, ekonomideki
daralma ve Türk liras›n›n de¤er kayb› ile birlikte gerileme göstermifltir. ‹thalat, dö-
viz kuruna dayal› istikrar program›n›n uyguland›¤› 2000 y›l›nda ve 2003-2007 döne-
minde ise önemli ölçüde artm›flt›r. 1997-2002 döneminde y›lda ortalama yüzde yüz-
de 2.8 oran›nda artan ithalat, 2003-2007 döneminde y›lda ortalama yüzde 27 oran›n-
da art›fl göstermifltir. 
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Dahilde ‹flleme ‹zin Belgeleri (%) ‹malat Sanayinde ‹thalat / Üretim Oran› (%)

Öngörülen ‹thalat/ Gerçekleflen ‹thalat/ Tüketim Ara Yat›r›m 
Öngörülen ‹hracat Gerçekleflen ‹hracat Toplam Mallar› Mallar› Mallar›

1997 56.29 45.12 32.91 10.70 35.97 73.77

1998 57.13 41.95 31.92 9.62 36.45 72.59

1999 56.01 48.67 33.17 9.35 41.59 76.56

2000 57.83 46.30 41.77 10.97 50.28 94.93

2001 59.12 46.04 34.01 10.14 43.90 83.70

2002 61.82 44.33 37.55 12.39 52.29 76.30

2003 63.65 47.15 46.44 15.25 62.23 89.49

2004 65.86 52.93 55.19 18.08 66.61 100.42

2005 65.22 49.96 59.57 19.93 70.27 107.83

2006 66.92 55.95 61.41 21.46 73.48 107.09

2007 65.81 62.12 65.26 24.14 76.43 113.06



Tablo.7- ‹thalat-ISIC.Rev.3 (Milyon Dolar)

Kaynak: TU‹K.

Bu dönemde tar›m ürünleri ithalat›ndaki art›fl s›n›rl› kal›rken, ham petrol-do¤al-
gaz ile imalat sanayi ürünleri ithalat›nda h›zl› bir art›fl gözlenmifltir. Son y›llarda
enerji aç›s›ndan d›fla ba¤›ml›l›k artmakla birlikte, bu dönemde ham petrol ve do¤al-
gaz ithalat›ndaki art›fl, genelde ithal fiyatlar›ndaki art›fltan kaynaklanm›flt›r. 1996 y›-
l›nda 20.4 dolar/varil olan ortalama ham petrol ithal fiyat›n›n 1998 y›l›nda 12.0 do-
lar/varile kadar gerilemesi, ham petrol-do¤algaz ithal faturas›n› önemli ölçüde azalt-
m›flt›r. 2000 y›l›nda ortalama ham petrol ithal fiyat›n›n 27.0 dolar/varile yükselmesi,
ham petrol-do¤algaz ithal faturas›n›n h›zla artarak 6.2 milyar dolara yükselmesine
neden olmufltur. Son üç y›lda, uluslararas› piyasalarda talebin artmas›na ba¤l› ola-
rak ham petrol ve do¤algaz fiyatlar›nda sürekli bir yükselifl gözlenmektedir. Nite-
kim, 2002 y›l›nda ham petrol ortalama ithal fiyat› 23.4 dolar/varilden, 2007 y›l›nda
70 dolar/varil civar›na ç›km›flt›r. Bu dönemde, ham petrol-do¤algaz ithal faturas› ise,
6.2 milyar dolardan 21.8 milyar dolara yükselmifltir.
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Madencilik Ürünleri                   ‹malat Sanayi Ürünleri

Toplam Tar›m H.Petrol& Tüketim      Ara Yat›r›m
‹hracat Ürünleri Toplam    Do¤algaz    Toplam    Mallar› Mallar› Mallar›    Di¤er

1996 43.627 2.167 5.082 4.252 35.207 4.901 12.637 17.669 1.170

1997 48.559 2.418 5.128 4.264 39.803 5.000 14.079 20.724 1.210

1998 45.921 2.127 3.747 2.962 39.025 4.606 13.971 20.449 1.022

1999 40.671 1.650 4.246 3.703 33.936 3.597 13.011 17.328 840

2000 54.503 2.125 7.097 6.196 44.198 4.237 17.280 22.681 1.083

2001 41.399 1.410 6.577 6.076 32.686 3.839 14.434 14.413 726

2002 51.554 1.704 7.192 6.193 41.383 5.359 18.405 17.619 1.275

2003 69.340 2.538 9.021 7.766 55.690 6.633 25.133 23.923 2.092

2004 97.540 2.765 10.981 9.366 80.447 8.232 35.067 37.148 3.346

2005 116.774 2.826 16.321 14.140 94.208 9.087 42.818 42.303 3.419

2006 139.576 2.935 22.034 19.220 110.379 10.617 51.713 48.049 4.228

2007 169.987 4.671 25.311 21.782 133.879 13.061 65.138 55.680 6.126



1996-2007 döneminde, ham petrol-do¤algaz hariç ithalat, genelde ekonominin
daralma dönemlerinde (1999 ve 2001 y›llar›) gerileme gösterirken, ekonominin ge-
niflleme dönemlerinde de art›fl e¤ilimine girmifltir. Bu dönemde, ham petrol-do¤al-
gaz hariç ithalattaki art›fl ve azal›fl e¤ilimi üzerinde etkili olan bir di¤er önemli fak-
tör de, Türk liras›n›n reel de¤erindeki de¤iflmedir. Türk liras›n›n reel olarak de¤er-
lendi¤i dönemlerde, ithalattaki art›fl ivme kazan›rken, Türk liras›n›n reel olarak de-
¤er kaybetti¤i dönemlerde, ithalatta daha belirgin  düflüfl gözlenmektedir. Bu e¤i-
lim, özellikle 2000 y›l› ile birlikte daha belirginleflmifltir (Bkz Grafik.2).  

1996-2007 döneminde, ithalat›n GSMH’ya oran›nda yükselifl trendi gözlenmifltir.
1996-1999 döneminde ithalat›n GSMH’ya oran› yüzde 23.2 iken, bu oran ekonomi-
deki daralma ve Türk liras›n›n de¤er kayb›n›n etkisiyle 2000-2002 döneminde yüz-
de 27.8’e yükselmifltir. 2003-2007 döneminde ise ekonomideki h›zl› büyüme ve Türk
liras›n›n de¤er kazanmas› ile birlikte, bu oran yüzde 32.6’ya ç›km›flt›r. ‹thalattaki
yükselifl, ham petrol-do¤algaz ithalat› yan›s›ra imalat sanayi ürünleri ithalat›ndaki
h›zl› büyümeden kaynaklanm›flt›r. 1997-2007 döneminde,  imalat sanayi ithalat› y›l-
da ortalama yüzde 12.9 oran›nda artarak, 35.2 milyar dolardan 133.9 milyar dolara
yükselmifltir. 2003-2007 döneminde, ekonomideki h›zl› büyüme ve Türk liras›n›n
de¤erlenmesinin etkisiyle imalat sanayi ithalat› h›zlanm›fl ve y›ll›k ortalama ithalat
art›fl› yüzde 26.5’e yükselmifltir.  
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Tablo.8- Sektörel ithalat art›fl› ve da¤›l›m› (ISIC.Rev.3) 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.
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Ortalama Y›ll›k Art›fl (%) Yüzde Da¤›l›m

1999/96 2002/99 2007/02 2007/96 1996-99 2000-02 2003-07

Toplam ‹thalat -2.31 8.22 26.95 13.16 100.00 100.00 100.00

I.Tar›m ve Ormanc›l›k -8.69 1.08 22.20 7.17 4.67 3.55 2.64

II.Madencilik -5.82 19.21 28.61 15.71 10.18 14.15 14.10

Ham Petrol ve Do¤algaz -4.51 18.70 28.60 16.01 8.49 12.52 12.18

III.‹malat Sanayi -1.22 6.84 26.47 12.91 82.77 80.21 80.01

A.Genellikle Tüketim Mallar› -9.80 14.22 19.50 9.32 10.13 9.11 8.03

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri -19.44 9.06 14.33 2.59 3.51 2.40 1.81

2.Tütün Ürünleri 10.34 0.02 12.38 8.32 0.10 0.09 0.07

3.Tekstil Ürünleri -4.38 14.96 16.31 9.91 4.23 4.09 3.44

4.Giyim Eflyas› -1.02 23.06 31.45 19.49 0.50 0.60 0.69

5.Deri, Bavul, Ayakkab› -16.14 17.30 30.62 12.40 0.68 0.62 0.71

6.Mobilya, Di¤er ‹malat 2.07 18.57 25.17 16.66 1.10 1.31 1.31

B.Genellikle Ara Mallar› 0.98 12.26 28.76 16.08 30.04 33.99 37.06

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 1.97 4.92 41.71 19.35 0.31 0.32 0.47

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 2.38 3.92 22.96 11.72 1.92 2.00 1.72

9.Bas›m ve Yay›m 5.54 8.50 24.49 14.63 0.34 0.45 0.32

10.Kok Kömürü, Petrol Ürün. 6.30 19.49 34.06 21.95 2.50 4.46 4.93

11.Kimyasal Ürünler 2.28 8.15 22.22 12.61 15.43 15.95 14.68

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 2.83 6.37 23.72 12.89 2.01 1.98 1.89

13.Metalik  Olm. Di¤. Miner.Ür. -3.62 0.05 30.22 11.64 1.01 0.79 0.88

14.Ana Metal Sanayi -5.09 25.34 37.43 21.15 6.51 8.04 12.18

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› -0.65 0.56 25.88 11.00 42.61 37.10 34.91

15.Metal Eflya Sanayi -3.02 9.14 20.99 10.75 2.10 1.92 1.67

16.Makina ve Techizat ‹ma. -12.14 8.53 21.45 7.83 15.78 11.70 10.47

17.Buro, Muhasebe, Bilgi ‹fll.M. 15.88 -6.46 24.33 12.86 2.21 2.28 1.89

18.Elektrikli Makina ve Cihaz. 8.63 2.80 30.03 16.12 3.31 3.07 3.49

19.Haber. Techizat›, Radyo.TV 31.24 -9.44 20.12 13.93 4.94 5.67 3.86

20.T›bbi, Hassas Optik Al. Saat 2.54 0.94 23.85 11.25 2.57 2.37 2.08

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 2.84 -4.54 38.91 15.53 8.38 7.52 9.93

22.Di¤er Ulafl›m araçlar› -16.45 -2.34 17.96 1.98 3.32 2.57 1.51

IV.Di¤er -10.46 14.91 36.89 16.24 2.37 2.09 3.24

‹thalat / GSMH (%) 23.15 27.80 32.57



Genellikle tüketim mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta ithalat art›fl› genel
ithalat art›fl›n›n gerisinde kalm›fl ve bu grubun toplam ithalat içindeki pay› 1996-
1999 döneminde yüzde 10.1 iken, 2003-2007 döneminde bu pay yüzde 8’e gerile-
mifltir. Bu gerileme, g›da-içecek ürünleri ve tekstil ürünleri sektörlerinin pay›ndaki
düflüflten kaynaklanm›flt›r. Genellikle ara mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grup-
ta ithalat art›fl› genel ortalaman›n üzerinde art›fl göstermifl ve bu grubun toplam it-
halat içindeki pay› 1996-1999 döneminde yüzde 30 iken, bu pay 2003-2007 döne-
minde yüzde 37.1’e yükselmifltir. Bu grupta, ana metal sanayi ve kok kömürü-pet-
rol ürünleri sektörlerinin pay›nda önemli bir s›çrama gözlenirken, kimyasal ürünler
sektörü de yüksek pay›n› korumufltur. 2001 y›l›ndan itibaren, parasal olmayan alt›n
ithalat›n›n ana metal sanayi ithalat›na dahil edilmesi ve son y›llarda bu ürün ithala-
t›ndaki h›zl› art›fl, genellikle ara mallar› üreten grubun toplam ithalat içindeki pay›-
n›n artmas›nda temel etken olmufltur.

Genellikle yat›r›m mal› üreten sektörlerin yer ald›¤› grubun toplam ithalat içinde-
ki pay› 1996-1999 döneminde yüzde 42.6 iken, bu pay 2000-2002 döneminde yüz-
de 37.1’e, 2003-2007 döneminde ise yüzde 34.9’a gerilemifltir. Özellikle, 1999 ve
2001 y›llar›nda ekonomide yaflanan daralma ve yat›r›m harcamalar›ndaki düflüfl, bu
grubun ithalat›n› olumsuz etkilemifltir. Bu grupta, makina ve teçhizat imalat›, motor-
lu kara tafl›tlar› ve elektrikli makina ve cihazlar bafll›ca ithalatç› sektörler olarak yer
almaktad›r. Dönem içinde, motorlu kara tafl›tlar› sektörünün ithalat içindeki pay› art-
m›fl, genelde di¤er alt sektörlerin pay›nda gerileme gözlenmifltir.

1.2.1. ‹thalat / üretim oranlar›

‹malat sanayi ürünleri ithalat›n›n, üretime göre h›zl› bir art›fl gösterdi¤i gözlen-
mektedir. Nitekim, 1997-2007 döneminde imalat sanayi üretim endeksindeki y›ll›k
ortalama art›fl yüzde 3.7 iken, imalat sanayi ithalat miktar endeksindeki y›ll›k orta-
lama art›fl yüzde 11 olarak gerçekleflmifltir. Bu dönemde ithalat miktar endeksinde-
ki y›ll›k ortalama art›fl, tüketim mallar›nda yüzde 9.4, ara mallar›nda yüzde 11.9, ya-
t›r›m mallar›nda ise yüzde 11.1 olmufltur. Üretim ve ihracat›n ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n
artmas›, ara mallar› ithalat›n›n yükselmesiyle sonuçlanm›flt›r. Son y›llarda, ekonomi-
deki h›zl› büyüme süreci ile birlikte, özel tüketim ve özel makina teçhizat yat›r›m-
lar›ndaki canlanman›n, bu sektörlerde üretimin yan›s›ra nihai kullan›ma giden tüke-
tim ve yat›r›m mallar› ithalat›n› da art›rd›¤› gözlenmektedir.
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Tablo.9-‹malat sanayi üretim endeksi ve ithalat miktar endeksi (1997=100)

Kaynak: TU‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) ‹thalat miktar endeksinde, giyim eflyas› üretimi sektörüne iliflkin veri bulunmad›¤› için tüketim  mal› gru-
bu endeks de¤eri bu sektör hariç hesaplanm›flt›r.

(**) Endeks içindeki a¤›rl›klar, üretim için ayl›k sanayi üretim endeksinden al›n›rken, ithalat için 1997 y›l› it-
halat de¤erinden hesaplanm›flt›r.

1997-2007 döneminde ekonominin gittikçe d›fla aç›lmas› ve Gümrük Birli¤inin et-
kisiyle, imalat sanayinde ithalat/üretim oran›, 1998 Rusya ve 2001 finansal kriz döne-
mi hariç, genelde yükselifl e¤iliminde olmufltur. 1996 y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosundan he-
saplanan ithalat/üretim oranlar› esas al›narak, alt sektörlerin üretim ve ithalat miktar
endekslerinden yararlanarak 1997-2007 döneminde ithalat/üretim oranlar›ndaki de-
¤iflim hesaplanm›flt›r. Burada ISIC. Rev.3 kapsam›nda dikkate al›nan sektör ithalat›,
ara ve nihai kullan›ma giden tüm ithalat› kapsamaktad›r. Bu hesaplamalara göre,
imalat sanayi genelinde 1997 y›l›nda yüzde 32.91 olan ithalat/üretim oran›, 2001 y›-
l›nda yüzde 34.01’e, 2007 y›l›nda ise yüzde 65.26’ya yükselmifltir. 2001 y›l›nda kriz
nedeniyle ithalat/üretim oran› 2000 y›l›na göre önemli ölçüde gerilemifl, ancak eko-
nominin tekrar h›zl› büyüme dönemine girdi¤i 2003-2007 döneminde ithalat/üretim
oran›nda h›zl› bir s›çrama gözlenmifltir. Son befl y›lda ithalat/üretim oran›ndaki yük-
selifl, imalat sanayi üretim kompozisyonundaki de¤iflim yan›s›ra, üretim ve ihracat›n
ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n artmas›ndan da kaynaklanmaktad›r. Bu geliflmede, Türk liras›-
n›n de¤er kazanmas› yan›s›ra, Asya-Pasifik faktörü etkisiyle bu ülkelerin uluslararas›
ticarette artan ölçüde rol almalar› ve yüksek rekabet güçleri de etkili olmaktad›r4 .

39

‹malat Sanayi Üretim Endeksi ‹malat Sanayi ‹hracat Miktar Endeksi

Toplam     Tüketim          Ara        Yat›r›m Toplam     Tüketim       Ara    Yat›r›m

1997 110000..00 100.0 100.0 100.0 110000..00 100.0 100.0 100.0

1998 110000..11 100.1 101.7 96.6 9977..11 90.0 103.1 95.0

1999 9955..99 97.2 98.9 86.6 9966..77 84.9 114.4 89.9

2000 110022..11 104.5 101.0 100.5 112299..66 107.1 141.2 129.3

2001 9922..44 100.1 94.8 76.2 9955..55 94.8 115.7 86.4

2002 110022..55 105.8 105.1 92.6 111166..99 122.4 152.8 95.8

2003 111122..00 109.1 114.3 111.2 115588..00 155.2 197.7 134.9

2004 112233..66 108.0 123.9 146.2 220077..33 182.4 229.4 199.0

2005 112299..66 105.5 131.1 159.5 223344..66 196.5 256.1 233.2

2006 113366..88 108.7 136.1 177.8 225555..33 217.8 278.0 258.2

2007 114433..44 109.7 145.5 186.4 228844..44 246.1 308.8 286.7

MemoEndeks ‹çindeki A¤›rl›klar› (1997=100) **

1997 110000..00 30.6 47.9 21.5 110000..00 12.6 35.3 52.1

Memo Endeks ‹çindeki A¤›rl›klar› (1997=100)**

4 Detayl› bilgi için Yükseler, Z. ( fiubat 2005)’e bak›labilir.



Genellikle tüketim mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ithalat/üretim ora-
n› 1997 y›l›nda yüzde 10.70 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 10.14 olmufl, 2007 y›-
l›nda ise yüzde 24.14’e yükselmifltir. Tekstil ve deri-bavul-ayakkab› sektörlerinde, it-
halat/üretim oranlar›n›n h›zla artt›¤› gözlenmektedir. Bu sektörlerde, ihracat/üretim
oranlar›n›n yüksekli¤i dikkate al›nd›¤›nda, sektörlerin ihracat performanslar›n› sür-
dürmek ve uluslararas› alanda rekabet güçlerini korumak amac›yla yerli girdi yeri-
ne ucuz ithal girdi kullan›m›n› tercih ettikleri anlafl›lmaktad›r.

Tablo.10- Sektörler itibariyle ithalat / üretim oranlar› 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

Not: ‹thalat miktar endeksi verisi olmad›¤›ndan, giyim eflyas› sektöründe ithalat/üretim oran› hesaplanamam›flt›r.
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1997 2000 2001 2002 2005 2006 2007 

‹malat Sanayi 0.3291 0.4177 0.3401 0.3755 0.5957 0.6141 0.6526

A.Genellikle Tüketim Mallar› 0.1070 0.1097 0.1014 0.1239 0.1993 0.2146 0.2414

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 0.0933 0.0814 0.0763 0.0834 0.1059 0.1157 0.1013

2.Tütün Ürünleri 0.0187 0.0165 0.0178 0.0249 0.0307 0.0269 0.0234

3.Tekstil Ürünleri 0.1604 0.1833 0.1762 0.2329 0.3739 0.3912 0.4634

4.Giyim Eflyas› 0.0268

5.Deri,Bavul,Ayakkab› 0.2129 0.2517 0.2944 0.2263 0.6977 0.7670 0.8254

6.Mobilya,Di¤er ‹malat 0.1174 0.1084 0.0864 0.1230 0.2214 0.2383 0.3678

B.Genellikle Ara Mallar› 0.3597 0.5028 0.4390 0.5229 0.7027 0.7348 0.7643

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 0.0447 0.0824 0.0526 0.0634 0.1771 0.2021 0.1859

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 0.4382 0.7200 0.5958 0.6570 0.7862 0.8587 0.8802

9.Bas›m ve Yay›m 0.0568 0.0834 0.1340 0.1355 0.0812 0.0847 0.0933

10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 0.1326 0.3178 0.2009 0.1766 0.2874 0.3254 0.3388

11.Kimyasal Ürünler 0.7281 0.8810 0.8417 0.9339 1.1528 1.1903 1.1997

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 0.2210 0.2919 0.2424 0.2777 0.3060 0.3972 0.3938

13.Metalik Olm.Di¤.Miner.Ür. 0.0838 0.0884 0.0920 0.0937 0.1552 0.2006 0.1949

14.Ana Metal Sanayi 0.6325 0.8023 0.7318 1.0955 1.4340 1.2922 1.3446

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 0.7377 0.9493 0.8370 0.7630 1.0783 1.0709 1.1306

15.Metal Eflya Sanayi 0.1548 0.1638 0.2778 0.2661 0.2723 0.2694 0.2547

16.Makina ve Techizat ‹ma. 1.0671 0.8462 0.9506 0.9188 1.1437 1.0874 1.1814

17.Buro,Muhasebe,Bilgi ‹fll.M. 8.9750 11.4960 13.7697 12.7857 16.3179 7.8834 13.0048

18.Elektrikli Makina ve Cihaz. 0.4763 0.6550 0.6671 0.8614 1.9721 1.9555 1.9339

19.Haber.Techizat›,Radyo.TV 0.6275 1.2755 0.7111 0.4908 0.6388 0.8350 1.2980

20.T›bbi,Hassas Optik Al.Saat 3.1230 4.9889 5.5364 5.7837 9.3013 10.1142 12.4425

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 0.4685 0.5792 0.4317 0.4193 0.5951 0.5494 0.5206

22.Di¤er Ulafl›m araçlar› 2.3636 6.1967 3.3594 1.7368 7.1825 4.9228 4.9511



Genellikle ara mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ithalat/üretim oran›
1997 y›l›nda yüzde 35.97 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 43.90’a, 2007 y›l›nda ise
yüzde 76.43’e yükselmifltir. Ka¤›t-ka¤›t ürünleri, kimyasal ürünler ve ana metal sa-
nayiinde ithalat/üretim oran›ndaki art›fl genel ortalaman›n üzerinde bulunmaktad›r. 

Genellikle yat›r›m mal› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ithalat/üretim oran›
1997 y›l›nda yüzde 73.77’i iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 83.70’e, 2007 y›l›nda ise
yüzde 113.06’ya yükselmifltir. Büro-muhasebe-bilgi ifllem makinalar›, elektrikli ma-
kina-cihazlar ve t›bbi-hassas optik aletler-saatler sektöründe ithalat/üretim oran›
hem yüksek hem de art›fl e¤ilimi göstermektedir. Makina-teçhizat imalat› ve motor-
lu kara tafl›tlar› sektörü yurtiçi üretimindeki olumlu geliflmeler, son y›llarda yat›r›m-
lardaki h›zl› art›fla ra¤men, ithalat/üretim oran›ndaki bozulmay› s›n›rland›rm›flt›r.

1.2.2. ‹thalat / arz oranlar›

Bu çal›flmada ilgili sektördeki toplam arz, o sektörün üretim ve ithalat› toplam›
olarak tan›mlanm›flt›r. Sektöre yönelik toplam talep ise o sektördeki yurtiçi talep (tü-
ketim ve yat›r›m talebi) ve ihracat talebinden oluflmaktad›r. ‹thalat arz oran›, ilgili
sektörde toplam arz›n (toplam arz toplam talep eflitli¤i çerçevesinde toplam talebin)
ne kadar›n›n ithalat taraf›ndan oluflturuldu¤unu (karfl›land›¤›n›) göstermektedir. ‹t-
halat/arz oran›, sektör ithalat›n›n sektör üretim ve ithalat› toplam›na oran› olarak ta-
n›mlanm›flt›r. 1996 Y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosundan hesaplanan ithalat/arz oran› yard›-
m›yla, ilgili sektörün üretim ve ithalat miktar endekslerindeki geliflmeler kullan›la-
rak 1997-2007 dönemi için sektörel ithalat/arz oranlar› hesaplanm›flt›r.

‹malat sanayi genelinde 1997 y›l›nda yüzde 24.76 olan ithalat/arz oran›, 2001 y›-
l›nda yüzde 25.38’e, 2007 y›l›nda ise yüzde 39.27’ye yükselmifltir. Di¤er bir ifadey-
le, imalat sanayiinde toplam arz›n gittikçe artan bir bölümü ithalat taraf›ndan olufl-
turulmaktad›r. Özellikle, bu e¤ilimin son befl y›lda belirgin olarak güçlendi¤i görül-
mektedir. Önceki bölümlerde de belirtildi¤i gibi, imalat sanayiinde üretim ve ihra-
cat›n ithalata ba¤›ml›l›¤›ndaki art›fl ve üretim kompozisyonunun ithal girdi kullan›-
m›n›n yüksek oldu¤u sektörler lehine de¤iflmesi, bu geliflmede etkili olmufltur.

41



Tablo.11- Sektörler itibariyle ithalat / arz oranlar› 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

Not: ‹thalat miktar endeksi verisi olmad›¤›ndan, giyim eflyas› sektöründe ithalat/arz oran› hesaplanamam›flt›r.

Genellikle tüketim mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ithalat/arz oran›
1997 y›l›nda yüzde 9.67 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 9.20 olmufl, 2007 y›l›nda
ise yüzde 19.45’e yükselmifltir. Son befl y›lda, ihracatç› sektörler olan tekstil ve de-
ri-bavul-ayakkab› sektörlerinde de toplam arz içinde ithalat›n pay›nda belirgin bir
art›fl gözlenmektedir.

Genellikle ara mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ithalat/arz oran› 1997
y›l›nda yüzde 26.45 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 30.51’e, 2007 y›l›nda ise yüz-
de 43.32’ye ç›km›flt›r. Ana metal sanayi ve kimyasal ürünler sektörlerinde, ithalat
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1997 2000 2001 2002 2005 2006 2007 

‹malat Sanayi 0.2476 0.2946 0.2538 0.2730 0.3733 0.3804 0.3949

A.Genellikle Tüketim Mallar› 0.0967 0.0989 0.0920 0.1102 0.1662 0.1767 0.1945

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 0.0853 0.0753 0.0709 0.0770 0.0957 0.1037 0.0919

2.Tütün Ürünleri 0.0184 0.0162 0.0175 0.0243 0.0298 0.0262 0.0229

3.Tekstil Ürünleri 0.1382 0.1549 0.1498 0.1889 0.2721 0.2812 0.3166

4.Giyim Eflyas› 0.0261

5.Deri,Bavul,Ayakkab› 0.1755 0.2011 0.2275 0.1845 0.4110 0.4341 0.4522

6.Mobilya,Di¤er ‹malat 0.1051 0.0978 0.0795 0.1095 0.1813 0.1924 0.2689

B.Genellikle Ara Mallar› 0.2645 0.3346 0.3051 0.3434 0.4127 0.4236 0.4332

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 0.0428 0.0761 0.0499 0.0596 0.1505 0.1681 0.1567

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 0.3047 0.4186 0.3734 0.3965 0.4402 0.4620 0.4681

9.Bas›m ve Yay›m 0.0537 0.0770 0.1184 0.1193 0.0751 0.0781 0.0853

10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 0.1171 0.2411 0.1673 0.1501 0.2232 0.2455 0.2531

11.Kimyasal Ürünler 0.4213 0.4684 0.4570 0.4829 0.5355 0.5434 0.5454

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 0.1810 0.2260 0.1951 0.2173 0.2343 0.2843 0.2825

13.Metalik Olm.Di¤.Miner.Ür. 0.0773 0.0812 0.0843 0.0857 0.1343 0.1671 0.1631

14.Ana Metal Sanayi 0.3874 0.4452 0.4226 0.5228 0.5892 0.5637 0.5735

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 0.4245 0.4870 0.4556 0.4328 0.5188 0.5171 0.5306

15.Metal Eflya Sanayi 0.1340 0.1408 0.2174 0.2102 0.2140 0.2122 0.2030

16.Makina ve Techizat ‹ma. 0.5162 0.4583 0.4873 0.4788 0.5335 0.5209 0.5416

17.Buro,Muhasebe,Bilgi ‹fll.M. 0.8997 0.9200 0.9323 0.9275 0.9423 0.8874 0.9286

18.Elektrikli Makina ve Cihaz. 0.3226 0.3958 0.4001 0.4628 0.6635 0.6617 0.6592

19.Haber.Techizat›,Radyo.TV 0.3856 0.5605 0.4156 0.3292 0.3898 0.4551 0.5648

20.T›bbi,Hassas Optik Al.Saat 0.7575 0.8330 0.8470 0.8526 0.9029 0.9100 0.9256

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 0.3190 0.3668 0.3015 0.2954 0.3731 0.3546 0.3424

22.Di¤er Ulafl›m araçlar› 0.7027 0.8610 0.7706 0.6346 0.8778 0.8312 0.8320



2003-2007 döneminde toplam arz›n yar›s›ndan fazlas›n› oluflturur hale gelmifltir. Ka-
¤›t ve ka¤›t ürünleri sektöründe de ithalat/arz oran› h›zl› bir yükselifl trendine gir-
mifl bulunmaktad›r. 

Genellikle yat›r›m mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, 1997-2007 döne-
minde ithalat/arz oran› daha ›l›ml› bir art›fl göstermifltir. Nitekim, 1997 y›l›nda yüz-
de 42.45 olan ithalat/arz oran›, 2001 y›l›nda yüzde 45.56’ya, 2007 y›l›nda ise yüzde
53.06’ya yükselmifltir. Makina-teçhizat imalat› ve motorlu kara tafl›tlar› imalat› sek-
törlerinin yurtiçi üretimlerinde olumlu geliflme gözlenmifl ve toplam arz içinde itha-
lat›n pay› genelde sabit kalm›fl veya çok s›n›rl› bir art›fl göstermifltir. Bu olumlu ge-
liflmeye karfl›n, elektrikli makina ve cihazlar ile haberleflme teçhizat›-radyo-TV sek-
töründe ithalat›n toplam arz içindeki pay› önemli ölçüde artm›flt›r.

1.2.3. ‹hracat ve ithalat arz oranlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

‹malat sanayi genelinde, ihracat/arz ve ithalat/arz oranlar› reel kur endeksi ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, özellikle ithalat/arz oran›n›n reel kur endeksi ile güçlü bir iliflki
içinde oldu¤u görülmektedir (Bkz. Grafik.4). Genelde, Türk liras›n›n güçlendi¤i dö-
nemlerde reel kur endeksindeki yükseliflle birlikte, ithalat/arz oran›n›n da artt›¤›
gözlenmektedir. 2001 krizi sonras›nda ithalat/arz oran›ndaki yükseliflte, üretim kom-
pozisyonundaki de¤iflim yan›s›ra Türk liras›n›n de¤erlenmesinin de etkili oldu¤u
düflünülmektedir.
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2001 krizi, yurtiçi talepteki h›zl› daralma nedeniyle firmalar› d›fl piyasalara yön-
lendirmifltir. Bu dönemde, Türk liras›n›n de¤er kaybetmesi de, firmalar aç›s›ndan ih-
racat› iç piyasaya göre daha karl› hale getirerek, bu e¤ilimi önemli ölçüde destekle-
mifltir. Nitekim, 2000 y›l›nda yüzde 14.03 olan ihracat/arz oran› 2001 y›l›nda yüzde
19.91’e yükselmifltir. Bu yükselifl yat›r›m mallar› grubunda çok daha belirgin olmufl
ve ihracat/arz oran› yüzde 12.84’den yüzde 24.37’ye ç›km›flt›r. 2001 y›l› sonras›nda
ihracat art›fllar› yüksek oranlarda devam etmesine karfl›n, ithalat›nda yükselifl e¤ili-
mini korumas›, 2003-2007 döneminde ihracat/arz oran›nda dura¤anl›¤a yol açm›flt›r.
‹hracat/arz oran›nda gözlenen bu dura¤anl›k, önemli ölçüde ekonominin rekabet
gücündeki bozulmadan kaynaklanm›flt›r.

1.3. Sektörler itibariyle d›fl ticaret dengesi geliflmeleri

1996 y›l›nda 20.4 milyar dolar olan d›fl ticaret aç›¤›, krizin yafland›¤› 2001 y›l›nda
10.1 milyar dolara kadar gerilemifl, ancak ekonominin tekrar büyüme sürecine gir-
mesi ve enerji fiyatlar›ndaki art›flla birlikte h›zl› bir yükselme trendine girerek 2007
y›l›nda 62.8 milyar dolar olmufltur. D›fl ticaret aç›¤›n›n ihracat ve d›fl ticaret hacmi-
ne oranlar›na bak›ld›¤›nda, d›fl ticaret dengesindeki en çarp›c› bozulman›n 2000 y›-
l›nda gerçekleflti¤i görülmektedir. Nitekim, 2000 y›l›nda d›fl ticaret aç›¤›n›n ihracata
oran› yüzde 96.2’ye, d›fl ticaret hacmine oran› ise yüzde 32.5’e yükselmifltir. 2001
krizi ile birlikte büyük ölçüde gerileyen bu oranlar, son y›llarda tekrar yükselifl e¤i-
limine girmifl, ancak 2007 y›l›nda bu oranlarda iyileflme gözlenmifltir.
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Tablo.12- D›fl ticaret dengesi (Milyon Dolar) 

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

1996-2007 dönemindeki 344.7 milyar dolarl›k toplam d›fl ticaret aç›¤›n›n 130.6 mil-
yar dolar› ham petrol-do¤algaz ve petrol ürünleri grubundaki aç›ktan kaynaklanm›fl-
t›r. Bu grupta, y›llar itibariyle önemli fiyat dalgalanmalar› ve son y›llarda do¤algaz it-
halat›na ba¤›ml›l›¤›n artt›¤› gözlenmektedir. Özellikle, 2005-2007 döneminde enerji
fiyatlar›ndaki afl›r› art›fl d›fl ticaret aç›¤›ndaki büyümede önemli bir etken olmufltur.
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D›fl Ticaret Dengesi

H. Petrol& Tekstil D›fl Ticaret D›fl Ticaret Aç›¤› /
Do¤algaz& Ürün& Di¤er Aç›¤› / ‹hracat D›fl Ticaret Hacmi

Toplam Petrol Ürünleri Giyim Eflyas› Ürünler (Yüzde) (Yüzde)

1996 -20.402 -5.062 6.574 -21.914 87.8 30.5

1997 -22.298 -5.237 7.579 -24.640 84.9 29.8

1998 -18.947 -3.686 8.257 -23.518 70.2 26.0

1999 -14.084 -4.667 7.996 -17.413 53.0 20.9

2000 -26.728 -8.478 7.912 -26.162 96.2 32.5

2001 -10.065 -7.456 8.381 -10.990 32.1 13.8

2002 -15.495 -7.711 9.302 -17.086 43.0 17.7

2003 -22.087 -9.642 11.451 -23.896 46.7 18.9

2004 -34.373 -11.798 12.950 -35.525 54.4 21.4

2005 -43.298 -17.116 13.999 -40.181 58.9 22.8

2006 -54.041 -23.448 14.252 -44.845 63.2 24.0

2007 -62.833 -26.345 15.915 -52.403 58.6 22.7



Tekstil ürünleri-giyim eflyas› grubu, 1996-2007 döneminde sürekli d›fl ticaret faz-
las› vererek, toplam d›fl ticaret aç›¤›n› azalt›c› bir rol oynam›flt›r. 1996-2004 dönemin-
de, tekstil ürünleri-giyim eflyas› grubundan sa¤lanan d›fl ticaret fazlas›, ham petrol-
do¤algaz-petrol ürünleri grubundan kaynaklanan d›fl ticaret aç›¤›n›n üzerinde sey-
retmifltir. Ancak, 2004-2007 döneminde, Asya-pasifik kaynakl› rekabetin yo¤unlafl-
mas› ve Türk liras›n›n de¤erlenmesinin etkisiyle, tekstil ürünleri-giyim eflyas› gru-
bunda d›fl ticaret fazlas›n›n dura¤anlaflt›¤› gözlenmektedir. Ayn› dönemde, enerji fi-
yatlar›nda meydana gelen yükselifl, tekstil ürünleri-giyim eflyas› grubundan sa¤lanan
d›fl ticaret fazlas›n›n, ham petrol-do¤algaz-petrol ürünleri grubundan gelen d›fl tica-
ret aç›¤›n› karfl›lamakta yetersiz hale gelmesine neden olmufltur.

Ham petrol-do¤algaz-petrol ürünleri ile tekstil-giyim eflyas› grubu d›fl›nda kalan
di¤er ürün gruplar› d›fl ticaret dengesi, toplam d›fl ticaret dengesini belirleyen temel
gruptur. Genelde ara ve yat›r›m mallar›n›n yer ald›¤› bu grupta, d›fl ticaret dengesi-
nin ekonomide büyüme ve reel kur hareketlerine karfl› daha duyarl› oldu¤u görül-
mektedir (Bkz.Grafik.6). Nitekim, 1996-1998 döneminde bu grupta ortalama 23.4
milyar dolar olan d›fl ticaret aç›¤›, ekonominin geriledi¤i 1999 ve 2001 y›llar›nda, s›-
ras›yla, 17.4 ve 11.0 milyar dolara kadar düflmüfltür. Di¤er ürün grubunda d›fl tica-
ret aç›¤›, 2000 y›l› ve 2005-2007 dönemi d›fl›nda toplam d›fl ticaret aç›¤›n›n üzerin-
de seyretmifltir. Bu y›llarda, enerji fiyatlar›ndaki afl›r› yükselme sonucunda ham pet-
rol-do¤algaz-petrol ürünleri grubu d›fl ticaret aç›¤›n›n, toplam d›fl ticaret aç›¤›ndaki
bozulmaya katk›s› art›fl göstermifltir.

1996-2000 döneminde y›ll›k ortalama d›fl ticaret aç›¤› 20.5 milyar dolar iken, bu
aç›k 2001 y›l›nda 10 milyar dolara kadar gerilemifl, 2002-2004 döneminde 24 milyar
dolara, 2005-2007 döneminde ise y›ll›k ortalama d›fl ticaret aç›¤› 53.4 milyar dolara
yükselmifltir. Sektörler itibariyle d›fl ticaret aç›¤› incelendi¤inde, imalat sanayinin d›fl
ticaret aç›¤› içindeki pay›n›n 2001 y›l› ve sonras›nda geriledi¤i görülmektedir. 1996-
2000 döneminde, d›fl ticaret aç›¤› içinde imalat sanayinin pay› yüzde 73 iken, bu pay
2002-2007 döneminde yüzde 55.3’e gerilemifltir. Bu dönemde, enerji fiyatlar›ndaki
yükselifl ve ithal enerji kayna¤›na yönelifl, madencilik sektörünün pay›n› ise yüzde
22.8’den yüzde 36.9’a yükseltmifltir. 
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2001 krizi, imalat sanayiinin d›fl ticaret yap›s›nda ve d›fl ticaret dengesinde yap›-
sal bir dönüflüme yol açm›fl, alt sektörlerin d›fl ticaret aç›¤›na katk›s› belirgin bir fark-
l›laflma göstermifltir. Genellikle tüketim mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta,
1996-2000 döneminde y›ll›k ortalama d›fl ticaret fazlas› 8.3 milyar dolar iken, bu faz-
la 2002-2007 döneminde 14.7 milyar dolara yükselmifltir. Bu olumlu geliflmeye te-
mel katk›, giyim eflyas› ve tekstil ürünleri imalat› sektöründen gelmifltir. Ancak, son
y›llarda genellikle tüketim mallar› üreten sektörlerin d›fl ticaret fazlas›n›n, toplam d›fl
ticaret aç›¤›n› daraltmaktaki nispi önemi azalm›flt›r. Nitekim, bu grupta yer alan sek-
törlerin d›fl ticaret fazlas›n›n toplam d›fl ticaret aç›¤›na oran›, 1996-2000 döneminde
yüzde 40.7 iken, bu oran son iki y›lda yüzde 29.7’ye gerilemifltir. Bu gerileme, teks-
til ve giyim eflyas› sektörlerinin d›fl ticaret performans›ndaki bozulmadan kaynaklan-
m›flt›r.
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Genellikle ara mallar› grubunda d›fl ticaret dengesi bozulma e¤ilimini sürdürerek,
1996-2000 döneminde y›ll›k ortalama d›fl ticaret aç›¤› 8.5 milyar dolar iken, bu aç›k
2002-2007 döneminde y›ll›k ortalama 22 milyar dolara yükselmifltir. Böylece, ara
mallar› grubu d›fl ticaret aç›¤›n›n toplam d›fl ticaret aç›¤›na oran›, ayn› dönemde,
yüzde 41.5’den yüzde 56.9’a ç›km›flt›r. Önceki bölümlerde belirtildi¤i gibi, parasal
olmayan alt›n ithalat›n›n ana metal sanayi ithalat›na dahil edilmesi bu bozulmada et-
kili olmakta birlikte, bu grupta yer alan plastik ve metalik olmayan mineraller d›fl›n-
daki tüm sektörlerin d›fl ticaret dengesinde bozulma gözlenmifltir. Özellikle, kimya-
sal ürünler sektörü d›fl ticaret dengesindeki bozulma çok belirginleflmifl ve bu sek-
törün d›fl ticaret aç›¤›n›n toplam d›fl ticaret aç›¤› içindeki pay› 1996-2000 dönemin-
de yüzde 28.5 iken, bu pay 2002-2007 döneminde yüzde 34.2’ye yükselmifltir. Ayn›
dönemde, kimya sektöründe y›ll›k ortalama d›fl ticaret aç›¤› ise, 5.8 milyar dolardan
13.2 milyar dolara ç›km›flt›r. Kimyasal ürünler sektörü ekonomide en yüksek ithala-
t›n yap›ld›¤› sektör olma özelli¤i yan›s›ra, en yüksek d›fl ticaret aç›¤›n›n verildi¤i sek-
tör olma özelli¤ini de tafl›maktad›r. 1996-2007 döneminde, genellikle ara mallar› üre-
ten sektörlerin yer ald›¤› grupta, metalik olmayan di¤er mineral ürünler ve plastik-
kauçuk ürünleri sektörlerinde ise olumlu geliflmeler gözlenmifltir. 2002-2007 döne-
minde, metalik olmayan di¤er mineral ürünler sektöründe d›fl ticaret fazlas› bir ön-
ceki döneme göre artarken, plastik-kauçuk ürünleri sektöründe 1996-2000 döne-
minde d›fl ticaret aç›¤› verilirken, 2002-2007 döneminde d›fl ticaret dengesi fazlaya
dönüflmüfltür. 

1996-2007 döneminde, d›fl ticaretin yap›s›nda ve d›fl ticaret dengesinde en belir-
gin de¤iflim genellikle yat›r›m mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta gerçeklefl-
mifltir. Genellikle yat›r›m mallar› üreten sektörler grubu d›fl ticaret aç›¤›n›n toplam
d›fl ticaret aç›¤› içindeki pay› 1996-2000 döneminde yüzde 72.2 iken, bu pay 2002-
2007 döneminde yüzde 36.6’ya gerilemifltir. Ayn› dönemde, bu grubun y›ll›k ortala-
ma d›fl ticaret aç›¤› ise, 14.8 milyar dolardan 14.1 milyar dolara düflmüfltür. Genel-
likle yat›r›m mallar› grubu d›fl ticaret dengesinde gerçekleflen bu iyileflme, büyük öl-
çüde ihracat performans›ndan, özellikle motorlu kara tafl›tlar› sektöründeki h›zl› ih-
racat art›fl›ndan kaynaklanm›flt›r. Makina-teçhizat imalat› ile haberleflme teçhizat›-
radyo-TV imalat› sektöründe de olumlu ihracat performans› yan›s›ra, ithalat art›fl›n›n
yavafllamas› da bu grubun d›fl ticaret dengesini olumlu etkilemifltir.   
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Tablo.13- Sektörel d›fl ticaret dengesi ve da¤›l›m› (ISIC.Rev.3) 

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Negatif de¤erler d›fl ticaret fazlas›n›, pozitif de¤erler ise d›fl ticaret aç›¤›n› göstermektedir.

1996-2007 dönemi genel olarak de¤erlendirildi¤inde, ekonominin ara mallar›
(özellikle kimya ve ana metal sanayi sektörleri) ve madencilik sektörlerinde (ham
petrol-do¤algaz) artan ölçüde d›fl ticaret aç›¤› vermeye devam etti¤i, tüketim malla-
r› grubundan elde edilen d›fl ticaret fazlas›n›n yavafllad›¤› (tekstil-giyim) ve yat›r›m
mallar› grubunun d›fl ticaret aç›¤›na katk›s›n›n belirgin olarak geriledi¤i (motorlu ka-
ra tafl›tlar› ve makina teçhizat imalat›) gözlenmektedir.
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Milyon Dolar Yüzde Da¤›l›m*

1996 2001 2003 2007 96-2000 2001 2002-07

Toplam D›fl Ticaret Dengesi -20.402 -10.065 -22.087 -62.833 100.00 100.00 100.00
I.Tar›m ve Ormanc›l›k -13 567 -415 -916 -0.10 -5.63 0.17
II.Madencilik -4.713 -6.228 -8.551 -23.650 22.82 61.88 36.94

Ham Petrol-Do¤algaz -4.252 -6.073 -7.763 -21.778 20.85 60.34 33.79
III.‹malat Sanayi -14.681 -3.860 -11.311 -32.914 72.99 38.35 55.27

A.Genellikle Tüketim Mallar› 6.767 9.530 12.702 18.543 -40.68 -94.69 -38.14
1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 446 1.002 1.016 2.500 -3.90 -9.96 -4.10
2.Tütün Ürünleri 61 41 32 113 -0.27 -0.41 -0.14
3.Tekstil Ürünleri 1.935 3.261 3.747 5.480 -12.50 -32.40 -11.32
4.Giyim Eflyas› 4.638 5.120 7.704 10.435 -24.89 -50.87 -22.23
5.Deri,Bavul,Ayakkab› -127 -58 -151 -702 0.36 0.57 1.01
6.Mobilya,Di¤er ‹malat -187 163 354 718 0.52 -1.62 -1.36

B.Genellikle Ara Mallar› -7.367 -7.050 -14.524 -35.097 41.50 70.05 56.85
7.A¤aç ve Mantar Ürünleri -56 3 -95 -419 0.41 -0.03 0.61
8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri -711 -543 -951 -1.997 3.75 5.39 3.49
9.Bas›m ve Yay›m -85 -177 -184 -467 0.62 1.76 0.68
10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. -810 -1.382 -1.879 -4.567 5.63 13.73 7.59
11.Kimyasal Ürünler -5.154 -5.295 -9.312 -19.561 28.46 52.61 34.17
12.Plastik ve Kauçuk Ürün. -310 127 308 816 1.33 -1.27 -0.71
13.Metalik Olm.Di¤.Miner.Ür. 322 907 1.285 1.852 -2.44 -9.01 -3.81
14.Ana Metal Sanayi -562 -691 -3.419 -10.753 3.74 6.86 14.84

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› -14.081 -6.340 -9.489 -16.360 72.18 62.99 36.56
15.Metal Eflya Sanayi -453 -138 371 1.440 1.64 1.37 -1.69
16.Makina ve Techizat ‹ma. -6.640 -3.372 -5.023 -9.103 27.83 33.51 17.50
17.Buro,Muhasebe,Bilgi ‹fll.M. -754 -729 -1.172 -2.805 5.21 7.25 5.07
18.Elektrikli Makina ve Cihaz. -450 -183 -815 -2.218 3.64 1.81 4.18
19.Haber.Techizat›, Radyo.TV -1.075 -1.033 -1.082 -3.075 9.22 10.26 4.24
20.T›bbi,Hassas Optik Al. Saat -985 -923 -1.308 -3.030 5.46 9.17 5.32
21.Motorlu Kara Tafl›tlar› -2.109 451 -974 1.911 14.33 -4.48 1.76
22.Di¤er Ulafl›m araçlar› -1.614 -412 513 521 4.86 4.09 0.19

IV.Di¤er -1.019 -573 -1.888 -5.480 4.42 5.69 7.87
D›fl Ticaret Dengesi / GSMH,% -11.0 -6.7 -9.3 -12.8 -10.5 -6.7 -11.2





2B Ö L Ü M

‹MALAT SANAY‹‹NDE ÜRET‹M‹N

YAPISI VE ‹THALATA 

BA⁄IMLI⁄I





‹MALAT SANAY‹‹NDE ÜRET‹M‹N YAPISI VE 
‹THALATA BA⁄IMLI⁄I

TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan 1998 y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosundan yararlanarak imalat
sanayiinde üretimin yap›s› ve üretimin ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n incelenmesi bu bölü-
mün konusunu teflkil edecektir. Girdi-Ç›kt› tablosunda toplam 97, imalat sanayiin-
de ise 56 alt sektör yer almaktad›r. D›fl ticaret istatistikleri ve üretim endekslerine
paralel olarak, imalat sanayiinde 56 alt sektör 22 alt sektör baz›nda toplulaflt›r›lm›fl-
t›r. Üretimin yap›s› ve üretimin ithalata ba¤›ml›l›¤›na iliflkin de¤erlendirmeler 22 alt
sektör baz›nda yap›lacakt›r.  

2.1. ‹malat Sanayiinde Üretim Yap›s› 

Girdi-Ç›kt› tablosuna göre, imalat sanayi üretiminin yüzde 44’ü tüketim mallar›n-
dan, yüzde 35.8’i ara mallar›ndan ve yüzde 20.2’si de yat›r›m mallar›ndan oluflmak-
tad›r. Bu paylar›n, 1997=100 bazl› ayl›k üretim endeksi a¤›rl›klar›ndan önemli ölçü-
de farkl›laflt›¤› görülmektedir. Ayl›k üretim endeksinde, tüketim mallar›n›n pay› yüz-
de 30.6, ara mallar›n›n pay› yüzde 47.9 ve yat›r›m mallar›n›n pay› yüzde 21.5’dir.
Girdi-Ç›kt› tablosu ile ayl›k üretim endeksi aras›nda, özellikle, g›da ürünleri-içecek,
kok kömürü-petrol ürünleri ve kimyasal ürünler sektörü a¤›rl›klar›nda belirgin bir
farkl›l›k gözlenmektedir. Bu durumun, k›smen nispi fiyat yap›s›ndaki de¤iflmeden
ve büyük ölçüde sektör s›n›fland›rmas›ndaki farkl›l›ktan kaynakland›¤› düflünülmek-
tedir. Afla¤›daki tabloda, imalat sanayi alt sektörleri itibariyle, 1998 y›l›nda üretim
maliyetinin bileflimi verilmektedir.  

Üretim maliyetinin bileflimini veren girdi/üretim ve katma de¤er/üretim oranlar›
incelendi¤inde, imalat sanayi alt sektörleri itibariyle önemli farkl›l›klar gözlenmek-
tedir. 1998 y›l›nda imalat sanayi genelinde, yerli girdi/üretim oran› yüzde 45.4, ithal
girdi/üretim oran› yüzde 14.8 ve katma de¤er üretim oran› ise yüzde 38.1’dir. Yerli
girdi/üretim oran› yüzde 52.7 ile tüketim mallar› grubunda en yüksek de¤eri al›r-
ken, bu oran›n ara mallar› grubunda yüzde 38.2, yat›r›m mallar› grubunda ise yüz-
de 42.3 oldu¤u görülmektedir. ‹thal girdi/üretim oran› en yüksek de¤eri yüzde 18.7
ile ara mallar› grubunda almakta, bu oran yat›r›m mallar› grubunda yüzde 16.8, tü-
ketim mallar› grubunda ise yüzde 10.6’d›r. Katma de¤er/üretim oran› ise, ara malla-
r› grubunda yüzde 41.2, yat›r›m mallar› grubunda yüzde 39.4 ve tüketim mallar› gru-
bunda yüzde 34.9’dur.  
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‹malat sanayiinde katma de¤eri oluflturan unsurlar da, alt sektörler itibariyle fark-
l› bir yap› sergilemektedir. Katma de¤er, ücret ödemeleri ve ücret d›fl› katma de¤er
olarak iki grupta toplulaflt›r›lm›flt›r. Ücret ödemeleri, çal›flanlara yap›lan ödemeleri;
ücret d›fl› katma de¤er ise, net dolayl› vergiler, sabit sermaye tüketimi ve di¤er fak-
tör gelirleri toplam›ndan oluflmaktad›r. Ücret/üretim oran› yat›r›m mal› üreten grup-
ta yüzde 10.5 ile en yüksek de¤eri al›rken, bu oran tüketim mallar› grubunda yüz-
de 7.8, ara mallar› grubunda ise yüzde 7.4’tür. Ücret / üretim oran›, sektördeki üc-
ret düzeyi, sektörün sermaye yo¤unlu¤u ve sektördeki ölçek büyüklü¤ü ile yak›n-
dan iliflkilidir. Ücret/üretim oran›n›n düflüklü¤ü, genelde ara mallar› grubunda ser-
maye yo¤unlu¤u ve ölçek büyüklü¤ünden etkilenirken, tüketim mallar› grubunda
ücret seviyesinin nispi olarak düflük olmas› bu sonuçta etkili olmaktad›r. Ücret d›fl›
katma de¤er/üretim oran› yüzde 33.8 ile en yüksek de¤eri ara mallar› grubunda al›r-
ken, bu oran›n yat›r›m mallar› grubunda yüzde 28.9, tüketim mallar› grubunda ise
yüzde 27.1 oldu¤u görülmektedir.  

‹malat sanayi genelinde ücret/üretim oran› yüzde 8.2 olmas›na karfl›n, sektörde
yarat›lan katma de¤er içinde ücret ödemelerinin pay›n› gösteren ücret/katma de¤er
oran› yüzde 21.5’dir. Bu oran, ara mallar› grubunda yüzde 18 ile en düflük seviye-
de iken, tüketim mallar› grubunda yüzde 22.2, yat›r›m mallar› grubunda ise yüzde
26.6’d›r. Ücret / katma de¤er oran› kok kömürü-petrol ürünleri sektöründe yüzde
2.2 ile en düflük seviyede bulunmaktad›r. Bu oran›n en yüksek oldu¤u sektörler, s›-
ras›yla, t›bb›-hassas-optik cihazlar sektörü (yüzde 45.9), elektrikli makina ve cihaz-
lar sektörü (yüzde 35.9), tekstil ürünleri sektörü (yüzde 35.2) ve tütün ürünleri sek-
törüdür (yüzde 34.1).
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Tablo.14- 1998 y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosuna göre imalat sanayiinde 
üretimin yap›s› (Üretim De¤eri=1.0)

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Sektörde kullan›lan girdi toplam› yerli, ithal girdi ve girdiler üzerindeki net dolayl› vergilerden olufl-
maktad›r. Bu tabloda, girdiler üzerindeki net dolayl› vergiler gösterilmemifltir. 

(**) Ücret d›fl› gayrisafi katma de¤er, üretim üzerindeki net dolayl› vergiler, sabit sermaye tüketimi ve di¤er 
faktör gelirlerinden oluflmaktad›r.
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Üretim            Girdi/Üretim*           Gayrisafi Katma De¤er/Üretim 

‹çindeki  Ücret

A¤›rl›¤› Yerli ‹that Ücret D›fl›** Toplam

‹malat Sanayi Toplam› 1.0000 0.454020 0.147505 0.081800 0.299003 0.380803

A. Genellikle Tüketim Mallar› 0.4396 0.527255 0.105723 0.077569 0.271419 0.348988

1. G›da Ürünleri ve ‹çecek 0.2114 0.585451 0.054859 0.061063 0.280420 0.341483

2. Tütün Ürünleri ‹malat› 0.0173 0.563603 0.094085 0.103480 0.200270 0.303750

3. Tekstil Ürünleri ‹malat› 0.0742 0.464750 0.132951 0.135213 0.249306 0.384519

4. Giyim Eflyas› ‹malat› 0.0725 0.520441 0.131634 0.087363 0.243420 0.330783

5. Deri, Bavul, Ayakkab› ‹mal. 0.0159 0.565466 0.156053 0.072880 0.187036 0.259916

6. Mobilya, Di¤er ‹malat San. 0.0483 0.353196 0.235228 0.038816 0.361288 0.400104

B. Genellikle Ara Mallar› 0.3582 0.381566 0.187478 0.074086 0.338327 0.412413

7. A¤aç ve Mantar Ürünleri 0.0214 0.624844 0.078561 0.049002 0.232462 0.281464

8. Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 0.0174 0.469128 0.133864 0.103766 0.272083 0.375849

9. Bas›m ve Yay›m 0.0181 0.380346 0.129865 0.055764 0.421038 0.476802

10. Kok Kömürü ve Petrol Ürün. 0.0778 0.097133 0.230238 0.014390 0.649813 0.664203

11. Kimyasal Madde Ürün.‹ma. 0.0684 0.420196 0.227714 0.099579 0.223011 0.322590

12. Plastik ve Kauçuk Ürünleri 0.0358 0.456445 0.211526 0.095029 0.214915 0.309944

13. Metalik  Olm. D.Mineral Ürün. 0.0486 0.421908 0.063529 0.110395 0.380864 0.491259

14. Ana Metal Sanayi 0.0707 0.496668 0.235437 0.084526 0.167548 0.252074

C. Genellikle Yat›r›m Mallar› 0.2022 0.423155 0.167527 0.104668 0.289309 0.393977

15. Metal Eflya Sanayi 0.0466 0.448167 0.165861 0.090119 0.280721 0.370840

16. Makina ve Techizat ‹malat› 0.0590 0.429564 0.145923 0.107179 0.303008 0.410187

17. Büro, Muhase. - Bilgi ‹fll.Mk. 0.0023 0.324366 0.164376 0.077443 0.421573 0.499016

18. Elektrikli Makina ve Cihaz. 0.0238 0.420819 0.213129 0.125625 0.224713 0.350338

19. Haberleflme, Radyo - TV 0.0161 0.304460 0.228464 0.101356 0.348746 0.450102

20. T›bbi, Hassas ve Optik Cih. 0.0023 0.367051 0.216679 0.184032 0.216698 0.400730

21. Motorlu Kara Tafl›t›-Romörk 0.0478 0.450220 0.154202 0.087070 0.292125 0.379195

22. Di¤er Ulafl›m Araçlar› 0.0043 0.303505 0.124950 0.292023 0.266182 0.558205



2.2. Üretimin ithalata ba¤›ml›l›¤› 

Son y›llarda ithalattaki h›zl› art›fl süreci, imalat sanayi üretiminin ara mal› ithalat›-
na  ba¤›ml›l›¤› olgusunu gündeme getirmifl bulunmaktad›r. Ekonomide h›zl› büyüme
dönemlerinde karfl›lafl›lan temel sorunlardan birisi, ekonominin ara mal› ithalat›na
ba¤›ml›l›¤› nedeniyle ithalatta gözlenen yükselmedir. 2001 krizinin ard›ndan, ekono-
mi son befl y›lda tekrar h›zl› bir büyüme sürecine girmifltir. Gerek iç talep yap›s›nda-
ki de¤iflim, gerek uluslararas› rekabet koflullar›, imalat sanayi üretiminin alt sektörler
itibariyle önemli ölçüde farkl›l›k göstermesine de yol açm›flt›r. Baz› sektörler yüksek
üretim art›fllar› sa¤larken, özellikle geleneksel ve yerli girdi kullan›m›n›n a¤›rl›kl› ol-
du¤u üretim sektörlerinde durgunluk gözlenmifltir. Üretim kompozisyonundaki bu
de¤iflim de, imalat sanayiinin ithalata ba¤›ml›l›¤›n› art›r›c› bir etki yaratm›flt›r.

2.2.1. Yöntem5

‹malat sanayiinde ithal girdi kullan›m›na ba¤›ml›l›¤› belirlemek amac›yla, TÜ‹K ta-
raf›ndan yay›nlanan 1998 y›l› Yerli Girdi-Ç›kt› tablosundan yararlan›lacakt›r. Girdi-
ç›kt› analizi, belirli bir sektöre yönelen bir birim nihai talebin gerektirdi¤i do¤rudan
ve dolayl› ithal girdi miktar›n›n hesaplanmas›na imkan vermektedir.

j sektörünün üretim miktar›n› Xj ve üretiminde kullan›lan ithal girdi miktar›n› Mj

ile gösterirsek, j sektörünün ithal girdi katsay›s› fmj afla¤›daki flekilde hesaplan›r;

fmj katsay›s› ithal girdinin j sektörü üretimi içindeki göreli a¤›rl›¤›n› belirtir ve bir
birim üretim için do¤rudan do¤ruya gerekli ithal girdi miktar›n› gösterir.

Herhangi bir sektörün toplam (do¤rudan ve dolayl›) ithal girdi kullan›m›n› hesap-
layabilmek için yerli girdi katsay›lar› ters matriksinden {(I – A d )- 1} yararlan›l›r. ‹l-
gili sektörün toplam ithal girdi kullan›m› katsay›s› olan Tf mj (toplam ithal girdi yo-
¤unlu¤u) afla¤›daki flekilde hesaplan›r;

Tf mj katsay›s›, j sektörüne yönelen bir birim nihai talebi karfl›lamak için yap›lan
üretimin tüm sektörlerde gerekli k›ld›¤› girdi ithalat›n› göstermektedir. j sektörünün

f mj = M j / X j

Tf mj = f mj * ( I – A d ) – 1
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toplam ithal girdi kullan›m› katsay›s›ndan ( Tfmj ), do¤rudan kulland›¤› ithal girdi
katsay›s›n›n ( fmj ) ç›kart›lmas›yla, j sektörü üretiminin di¤er sektörlerde yaratt›¤›
dolayl› ithal girdi kullan›m› elde edilmektedir.

Yukar›daki hesaplamalar›n yap›lmas› s›ras›nda 1998 y›l› Yurtiçi Girdi-Ç›kt› Ak›m
Matriksi, 22 adedi imalat sanayiinde olmak üzere 40 alt sektör alt›nda toplulaflt›r›l-
m›flt›r. Bu nedenle, imalat sanayi alt sektörlerine iliflkin dolayl› ve toplam ithal gir-
di kullan›m katsay›lar› sadece imalat sanayi sektörlerinde kullan›lan yerli girdi kul-
lan›m›ndan etkilenmemekte, ekonomideki tüm sektörlerden etkilenmektedir.

2.2.2. Bulgular

1998 y›l› girdi-ç›kt› tablosundan yararlanarak yap›lan hesaplamalara göre, imalat
sanayi sektöründe do¤rudan ithal girdi kullan›m› yüzde 14.75’dir. Di¤er bir ifadey-
le, bu oran ithal girdi kullan›m›n›n imalat sanayi üretimi içindeki pay›n› göstermek-
tedir. Tüketim, ara ve yat›r›m mallar› grubunda do¤rudan ithal girdi kullan›m› ise,
s›ras›yla, yüzde 10.57, yüzde 18.75 ve yüzde 16.75’dir. Baz› alt sektörlerde, ithal gir-
di kullan›m›n›n imalat sanayi genel ortalamas›n›n önemli ölçüde üzerinde oldu¤u
gözlenmektedir. Bu sektörler, s›ras›yla, ana metal sanayi (yüzde 23.54), mobilya-di-
¤er imalat sanayi (yüzde 23.52), kok kömürü-petrol ürünleri (yüzde 23.02), haber-
leflme-radyo-TV cihazlar› imalat› (yüzde 22.85), kimyasal madde ürünleri imalat›
(yüzde 22.77), t›bbi-hassas-optik cihazlar (yüzde 21.67), elektrikli makina-cihazlar
(yüzde 21.31) ve plastik-kauçuk ürünleri imalat› (yüzde 21.15) sektörleridir. ‹thal
girdi kullan›m›n›n düflük oldu¤u sektörler ise, s›ras›yla, g›da ürünleri-içeçek (yüzde
5.49), metalik olmayan di¤er mineral ürünler (yüzde 6.35), a¤aç-mantar ürünleri
(yüzde 7.86) ve tütün ürünleri imalat› (yüzde 9.41) sektörleridir. D›fl ticaret fazlas›
veren tekstil ve giyim sektörlerinde ithal girdi kullan›m›n›n üretime oran›, imalat sa-
nayi genel ortalamas›n›n alt›nda bulunmaktad›r. Bu sektörlerde do¤rudan ithal gir-
di kullan›m›, s›ras›yla, yüzde 13.30 ve yüzde 13.16’d›r.

Sektörlerin do¤rudan ithal girdi kullan›mlar› yan›s›ra, bu sektörlerin di¤er sektör-
lerden kulland›klar› yerli girdiler içindeki ithalat bilefleninin de bilinmesi önem tafl›-
maktad›r. Afla¤›daki tablonun toplam sütunu, sektörün do¤rudan kulland›¤› ithal
girdi yan›s›ra, yerli girdiler içindeki ithal bileflenini de göstermektedir. 1998 y›l› gir-
di-ç›kt› tablosundan yap›lan hesaplamalara göre, imalat sanayi genelinde toplam it-
hal girdi kullan›m› yüzde 21.89’dur. Bu oran, tüketim, ara ve yat›r›m mallar› grubun-
da, s›ras›yla, yüzde 17.31, yüzde 25.53 ve yüzde 25.38 olarak hesaplanm›flt›r. Kulla-
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n›lan yerli girdilerden kaynaklanan dolayl› ithal girdi kullan›m› nedeniyle, imalat sa-
nayi genelinde ithal girdi kullan›m› 7.14 puan yükselmektedir. Bu yükselifl, tüketim,
ara ve yat›r›m mallar› grubunda, s›ras›yla, 6.74 puan, 6.79 puan ve 8.63 puand›r. Do-
layl› ithal girdi kullan›m›n›n yüksek oldu¤u alt sektörler, s›ras›yla, ana metal sanayi
(yüzde 12.15), deri-bavul-ayakkab› imalat› (yüzde 9.94), metal eflya sanayi (yüzde
9.38), motorlu kara tafl›tlar› (yüzde 9.07), plastik-kauçuk ürünleri (yüzde 8.95), gi-
yim eflyas› imalat› (yüzde 8.91), elektrikli makina-cihazlar (yüzde 8.80) ve makina-
techizat imalat› (yüzde 8.75) sektörleridir.

Tablo.15- ‹malat sanayiinde ithal girdi kullan›m katsay›lar›

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Üretim art›fl›, alt sektörler için Ayl›k Üretim Endeksinden hesaplanm›flt›r. Alt sektörlerin üretim içindeki a¤›rl›k-
lar›, Girdi-Ç›kt› tablosu (ilk sütunda yer alan) ile Ayl›k Üretim Endeksinde farkl›l›k göstermektedir. Tüketim,
Ara ve Yat›r›m Mallar› için Ayl›k Üretim Endeksindeki alt sektör a¤›rl›klar› kullan›larak hesaplama yap›lm›flt›r.
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1998                                 1998                            Ort. Y›ll›k

Üretim                    ‹thal Girdi Kullan›m›             Üretim Art›fl›

‹çindeki  (%)

A¤›rl›¤› Do¤rudan Dolayl› Toplam (2005/98)*

‹malat Sanayi Toplam› 1.0000 0.147505 0.071368 0.218873 4.07
A. Genellikle Tüketim Mallar› 0.4396 0.105723 0.067351 0.173074 1.02
1. G›da Ürünleri ve ‹çecek 0.2114 0.054859 0.057625 0.112484 2.88
2. Tütün Ürünleri ‹malat› 0.0173 0.094085 0.056459 0.150544 0.59
3. Tekstil Ürünleri ‹malat› 0.0742 0.132951 0.071572 0.204523 -0.18
4. Giyim Eflyas› ‹malat› 0.0725 0.131634 0.089115 0.220749 -0.92
5. Deri, Bavul, Ayakkab› ‹malat› 0.0159 0.156053 0.099423 0.255476 0.10
6. Mobilya, Di¤er ‹malat Sanayi 0.0483 0.235228 0.064108 0.299336 2.20
B. Genellikle Ara Mallar› 0.3582 0.187478 0.067874 0.255352 4.06
7. A¤aç ve Mantar Ürünleri 0.0214 0.078561 0.064749 0.143310 8.22
8. Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 0.0174 0.133864 0.068265 0.202129 2.78
9. Bas›m ve Yay›m 0.0181 0.129865 0.059065 0.188930 4.58
10. Kok Kömürü ve Petrol Ürünleri 0.0778 0.230238 0.011148 0.241386 0.12
11. Kimyasal Madde Ürün.‹malat› 0.0684 0.227714 0.076435 0.304149 6.24
12. Plastik ve Kauçuk Ürünleri 0.0358 0.211526 0.089456 0.300982 6.80
13. Metalik Olmayan D.Mineral Ür. 0.0486 0.063529 0.057308 0.120837 3.26
14. Ana Metal Sanayi 0.0707 0.235437 0.121455 0.356892 6.03
C. Genellikle Yat›r›m Mallar› 0.2022 0.167527 0.086291 0.253818 7.58
15. Metal Eflya Sanayi 0.0466 0.165861 0.093781 0.259642 6.03
16. Makina ve Techizat ‹malat› 0.0590 0.145923 0.087527 0.233450 7.56
17. Büro, Muhasebe ve Bilgi ‹fll.Mak. 0.0023 0.164376 0.054061 0.218437 10.55
18. Elektrikli Makina ve Cihazlar 0.0238 0.213129 0.088022 0.301151 5.29
19. Haberleflme, Radyo ve TV Cihaz. 0.0161 0.228464 0.060371 0.288835 6.72
20. T›bbi, Hassas ve Optik Cihazlar 0.0023 0.216679 0.066364 0.283043 -0.44
21. Motorlu Kara Tafl›tlar› ve Romörk. 0.0478 0.154202 0.090726 0.244928 10.55
22. Di¤er Ulafl›m Araçlar› 0.0043 0.124950 0.054241 0.179191 -0.91



Toplam ithal girdi kullan›m› katsay›lar›, ana metal sanayi (yüzde 35.69), kimyasal
madde ürünleri (yüzde 30.41), elektrikli makina-cihazlar (yüzde 30.12), plastik-kau-
çuk ürünleri (yüzde 30.10), mobilya-di¤er imalat sanayi (yüzde 29.93), haberleflme-
radyo-TV cihazlar› imalat› (yüzde 28.88) ve t›bb›-hassas-optik cihazlar imalat› (yüz-
de 28.3) sektörlerinde imalat sanayi ortalamas›ndan önemli ölçüde yüksektir. 

1998-2007 döneminde, imalat sanayi alt sektörleri itibariyle üretim art›fllar› önem-
li farkl›laflma göstermifltir. Bu dönemde, imalat sanayi genelinde y›ll›k ortalama üre-
tim art›fl› yüzde 4.1 iken, tüketim mallar›nda yüzde 1.0, ara mallar›nda yüzde 4.1 ve
yat›r›m mallar›nda yüzde 7.6 oran›nda y›ll›k ortalama üretim art›fl› gözlenmifltir.
Özellikle, 2003-2007 döneminde imalat sanayi üretim art›fl› h›zlanm›fl ve üretim do¤-
rudan ve dolayl› ithal girdi kullan›m›n›n yüksek oldu¤u alt sektörlerde yo¤unlaflm›fl-
t›r. Bu dönemde, imalat sanayi genelinde ortalama y›ll›k üretim art›fl› yüzde 7.0 iken,
ara mallar› grubunda yüzde 6.7, yat›r›m mallar› grubunda ise yüzde 15.0 olmufltur.
Tüketim mallar› grubunda üretim art›fl› yine s›n›rl› kalm›fl ve yüzde 0.7 oran›nda ar-
t›fl gözlenmifltir. ‹malat sanayi üretim bileflimindeki bu de¤iflmenin, do¤rudan ve do-
layl› ithal girdi kullan›m›n› art›rd›¤› tahmin edilmektedir. 

Üretim bileflimindeki ithal girdi kullan›m›n› art›r›c› bu de¤iflimine ilave olarak,
imalat sanayi içinde endüstri-içi ticaretin gittikçe a¤›rl›kl› bir yap› kazanmas› da it-
halata ba¤›ml›l›¤› art›r›c› bir unsur olmaktad›r. Ayr›ca, son y›llarda Asya-pasifik kay-
nakl› ithalattaki art›fl ve Türk liras›n›n de¤erlenmesiyle girdi ithalat›n›n yayg›nlaflma-
s› da, imalat sanayiinde üretimin ithalata ba¤›ml›l›¤›n› art›r›c› unsurlar olmufltur.
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KÜRESEL E⁄‹L‹MLER‹N ÜRET‹M VE 
DIfi T‹CARETE YANSIMALARI

‹malat sanayiindeki üretim art›fl› ile ithal girdi kullan›m oranlar› aras›ndaki etkile-
flimi etkileyen önemli unsurlardan birisi “endüstri-içi ticaret”in giderek a¤›rl›kl› bir
yap› kazanmas›d›r. Üretimin giderek uluslararas›laflmas›, artan bir d›fl ticaret hacmi-
ni de beraberinde getirmektedir. ‹thalata ba¤›ml›l›¤› art›ran bir di¤er global unsur,
Asya-Pasifik bölgesinin dünyan›n üretim üssüne dönüflmesi nedeniyle ortaya ç›kan
cazip fiyatlar›n üretim ve d›fl ticaretin yönünü de¤ifltirmesidir. Bu nedenlerle, imalat
sanayiinde üretimin maliyet bileflimi, bir yandan ithal girdi lehine geliflirken, di¤er
yandan üretimin de¤iflik aflamalar›nda yarat›lan katma de¤er ülkeler aras›nda payla-
fl›lm›fl olmaktad›r.

Bu bölümde, endüstri-içi ticaret, bu ticaret türünün geliflmesini etkileyen faktör-
ler ve bu ticaretin imalat sanayi üzerine etkileri tart›fl›ld›ktan sonra, ithalatta “asyal›-
laflma” olgusu üzerinde durulacakt›r. Uluslararas›laflma nedeniyle niteli¤i de¤iflen
yeni üretim ve d›fl ticaret yap›s› karfl›s›nda, serbest bölgelerin konumu inceleme ko-
nusu yap›lacakt›r.

3.1. Endüstri - ‹çi Ticaret Oranlar›

Endüstri-içi ticaret, belirli bir sektörde, birbirinden farkl›laflt›r›lm›fl yap›daki ürün-
lerin eflzamanl› olarak ihraç ve ithal edilmesiyle ülkeler aras›nda karfl›l›kl› olarak iki
yönlü ticaretin ortaya ç›kmas›d›r. Dünya genelinde üretim sisteminin gittikçe ulus-
lararas›laflmas›n›n etkisiyle, ülkelerin ayn› sektörde artan ölçüde hem ihracat hem
de ithalat yapt›klar› görülmektedir. Karfl›laflt›rmal› üstünlükler kuram›na dayal› “En-
düstriler-aras› ticaret (Inter-industry Trade)” in aksine, endüstri-içi ticaret, genelde
ölçek ekonomilerinden, üretimin farkl›laflt›r›lmas›ndan ve ulaflt›rma maliyetlerinden
etkilenmektedir6. Özellikle, oligopol veya tekelci rekabet yap›s›n›n hakim oldu¤u
otomobil, elektrikli makina-teçhizat ve elektronik gibi sektörlerde, endüstri-içi tica-
retin daha yo¤un oldu¤u gözlenmektedir. Ayn› zamanda, endüstri-içi ticaretin yay-
g›nlaflmas›, ülke ihracat›n›n belirli sektörlerde yo¤unlaflmas›n› azalt›rken, ihracat›n
çeflitlenmesine de katk›da bulunmaktad›r. 
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Endüstri-içi ticaretin artmas›na yol açan bafll›ca etkenleri flu flekilde s›ralayabiliriz7;

• Sektörlerde üretim farkl›laflt›rmas›n›n yayg›nlaflmas›,

• Ölçek ekonomileri,

• Baz› sektörlerde oligopolistik piyasa yap›s›n›n hakim olmas›,

• Ulaflt›rma ve haberleflme alan›ndaki teknolojik yeniliklerin yayg›nlaflmas›,

• Uluslararas› ticaretin serbestlefltirilmesi,

• D›fl ticarette engellerin kald›r›lmas› ve koruma oranlar›n›n düflürülmesi,

• Yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n artmas›.

Endüstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas›, uluslararas› ticarette mukayeseli üstünlüklere
dayal› faktör donan›m›n›n ve üretim yerinin önemini azalt›rken, belirli sanayi alt ka-
tegorilerinde uzmanlaflmay› sa¤layarak yeniliklerin yayg›nlaflmas›n› da art›rmaktad›r.
Endüstri-içi ticaret, nihai bir mal›n üretiminden elde edilen katma de¤erin çeflitli ül-
keler aras›nda bölüflülmesini de beraberinde getirmektedir. Bu durumda, ihracat de-
¤eri ihracattan elde edilen katma de¤erden önemli ölçüde yüksek olmakta ve en-
düstri-içi ticaretin yüksek oldu¤u ülkelerde istihdam ve katma de¤er a¤›rl›kl› olarak
ticarete konu olmayan sektörlerde yo¤unlaflmaktad›r8. Endüstri-içi ticaretin yayg›n
oldu¤u sektörlerde, ihracat ve ithalat miktar› genelde talep de¤iflmesine ba¤l› ola-
rak birlikte art›fl ve azal›fl gösterirken, k›sa dönemde ticaretin fiyat rekabetine karfl›
daha az hassas oldu¤u gözlenmektedir.

3.1.1. Endüstri-içi ticaret katsay›lar›

Endüstri-içi ticaret katsay›lar›(IIT), Grubel-Lloyd yaklafl›m›na göre afla¤›daki flekil-
de hesaplanmaktad›r9;

Yukar›daki formülde, Xi ihracat de¤erini, Mi ithalat de¤erini göstermektedir. IITi
katsay›s›, s›f›r ile 100 aras›nda bir de¤er almakta, IITi 100’e yaklaflt›kça, sektördeki ti-
caretin daha fazla endüstri-içi ticaret özelli¤i tafl›d›¤›, IITi s›f›ra yaklaflt›kça, ticaretin
endüstriler-aras› ticaret özelli¤i gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. E¤er ülke söz konusu ma-
l› yaln›zca ihraç ya da ithal ediyorsa (endüstri-içi ticaret yoksa) IITi katsay›s› s›f›r de-
¤erini almaktad›r. E¤er ayn› mal›n ihracat ve ithalat› birbirine eflitse, IITi katsay›s› 100
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olur ve bu endüstri-içi ticaretin azami oldu¤u durumu ifade etmektedir. ‹malat sana-
yi geneli ve alt gruplar için IIT katsay›s›n›n hesaplanabilmesi için, IITi katsay›lar› bu
alt sektörlerin d›fl ticaret hacmi içindeki paylar› ile a¤›rl›kland›r›lmaktad›r;

1996-2007 dönemi için ISIC.Rev.3 esas al›narak imalat sanayi geneli ve alt sektör-
ler itibariyle hesaplanan IIT katsay›lar› afla¤›daki tabloda yer almaktad›r. IIT katsa-
y›lar›, dönemin tümü ve iki alt dönemin basit aritmetik ortalama de¤erleri olarak
tabloda verilmifltir. ‹malat sanayi genelinde, 1996-2000 döneminde yüzde 46.8 olan
ortalama IIT katsay›s› (sektörlerin d›fl ticaret hacmi içindeki paylar› ile a¤›rl›kland›-
r›lm›fl), 2002-2007 döneminde yüzde 61.4’e yükselmifltir. Bu dönemde, tüketim ve
ara mallar› grubunda IIT katsay›s›ndaki yükselifl s›n›rl› kal›rken, yat›r›m mallar› gru-
bunda 1996-2000 döneminde yüzde 40.5 olan IIT katsay›s›, 2002-2007 döneminde
yüzde 71.8’e ç›km›flt›r. 

Endüstri-içi ticaret katsay›s›, 1996-2000 ve 2002-2007 dönemleri aras›nda tüketim
mallar› grubunda, tütün ürünleri, tekstil ve giyim alt sektöründe art›fl göstermifl, di-
¤er alt sektörlerde ise gerilemifltir. G›da ve tütün ürünleri ile mobilya imalat› alt sek-
törleri endüstri-içi ticaretin en güçlü oldu¤u alt sektörler iken, giyim eflyas› sektörü
endüstri-içi ticaretin en zay›f oldu¤u sektör olarak görünmektedir. Ara mallar› gru-
bunda endüstri-içi ticaret katsay›s›, a¤aç-mantar ürünleri, ka¤›t ürünleri, petrol ürün-
leri ve plastik-kauçuk ürünleri sektörlerinde yükselmifl, di¤er sektörlerde ise gerile-
me göstermifltir. Yat›r›m mallar› grubunda, büro-muhasebe-bilgi ifllem makinalar› ve
t›bbi-hassas optik aletler-saatler alt sektörleri d›fl›nda di¤er alt sektörlerde endüstri-
içi ticaret katsay›s› belirgin olarak yükselmifltir.

Endüstri-içi ticaret katsay›s›ndaki yükselme, ilgili sektör aç›s›ndan her koflulda
olumlu bir geliflme olarak de¤erlendirilmemektedir. ‹lgili sektörün net ithalatç› ve-
ya net ihracatç› konumda olmas›na ba¤l› olarak, endüstri-içi ticaret katsay›s›n›n yük-
selmesi pozitif veya negatif olarak yorumlanmaktad›r10. ‹lgili sektör net ithalatç› ko-
numda ise (d›fl ticaret aç›¤› veriyorsa), IIT katsay›s›n›n yükselmesi pozitif, düflmesi
ise negatif olarak yorumlanmaktad›r. ‹lgili sektör net ihracatç› konumda ise (d›fl ti-
caret fazlas› veriyorsa), IIT katsay›s›n›n yükselmesi negatif, düflmesi ise pozitif bir
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10 Ege, Y. (Eylül 2002).

IIT = ∑i wi * IITi

w: i sektörü d›fl ticaret hacminin toplam d›fl ticaret hacmi içindeki pay›
i : sektör say›s›.



geliflme olarak de¤erlendirilmektedir. Ele al›nan sektördeki ticaretin lehte mi yoksa
aleyhte mi geliflti¤ine yönelik de¤erlendirme, endüstri-içi ticaret katsay›s›n›n büyük-
lü¤ünün yan›s›ra, ilgili sektörün d›fl ticaret aç›¤› veya fazlas› verip vermedi¤ine de
ba¤l› bulunmaktad›r. Afla¤›daki tabloda, sektörün d›fl ticaret dengesi dikkate al›na-
rak, IIT katsay›s›ndaki de¤iflimin pozitif, negatif ve nötr bir geliflmeyi yans›t›p yan-
s›tmad›¤› de¤erlendirilmifltir.  

Tablo.16- Endüstri içi ticaret katsay›lar›  (ISIC.Rev.3)

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Endüstri ‹çi Ticaret (Intra-industry trade).

(**) De¤erlendirme, d›fl ticaret dengesinin aç›k veya fazla vermesi dikkate al›narak yap›lm›flt›r.
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I I T*

D›fl Ticaret     Sektör aç›s›ndan

1996/2007  1996/2000  2002/2007       Dengesi de¤erlendirme**

‹malat Sanayi 55.5 46.8 61.4 Aç›k Pozitif
A.Genellikle Tüketim Mallar› 50.5 49.3 52.1 Fazla Negatif

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 74.6 78.0 73.2 Fazla Pozitif
2.Tütün Ürünleri 68.8 62.7 74.6 Fazla Negatif
3.Tekstil Ürünleri 60.8 59.6 63.3 Fazla Negatif
4.Giyim Eflyas› 11.2 8.4 13.9 Fazla Negatif
5.Deri,Bavul,Ayakkab› 77.3 86.3 68.0 Aç›k Negatif
6.Mobilya,Di¤er ‹malat 84.9 84.7 84.6 Aç›k/Fazla Nötr

B.Genellikle Ara Mallar› 55.4 52.6 55.6 Aç›k Pozitif
7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 70.0 63.2 70.8 Aç›k Pozitif
8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 37.4 28.1 43.6 Aç›k Pozitif
9.Bas›m ve Yay›m 40.9 42.0 41.3 Aç›k Nötr
10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 45.3 33.2 57.1 Aç›k Pozitif
11.Kimyasal Ürünler 30.6 31.0 29.4 Aç›k Nötr
12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 89.7 82.5 95.2 Aç›k/Fazla Pozitif
13.Metalik Olm.Di¤.Miner.Ür. 57.0 64.4 53.3 Fazla Pozitif
14.Ana Metal Sanayi 79.3 85.9 72.4 Aç›k Negatif

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 58.7 40.5 71.8 Aç›k Pozitif
15.Metal Eflya Sanayi 82.5 77.7 85.0 Aç›k/Fazla Pozitif
16.Makina ve Techizat ‹ma. 44.2 28.8 56.4 Aç›k Pozitif
17.Buro,Muhasebe,Bilgi ‹fll.M. 7.3 7.3 6.7 Aç›k Nötr
18.Elektrikli Makina ve Cihaz. 71.7 67.3 72.0 Aç›k Pozitif
19.Haber.Techizat›,Radyo.TV 61.1 41.6 76.6 Aç›k Pozitif
20.T›bbi,Hassas Optik Al.Saat 13.5 10.7 15.7 Aç›k Pozitif
21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 72.6 46.4 91.5 Aç›k Pozitif
22.Di¤er Ulafl›m Araçlar› 68.4 48.8 83.1 Aç›k Pozitif



1996-2000 ve 2002-2007 döneminde, imalat sanayi genelinde d›fl ticaret aç›¤› söz
konusu oldu¤undan IIT katsay›s›n›n yükselmesi pozitif bir geliflme olarak de¤erlen-
dirilmektedir. Genellikle tüketim mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, her iki
dönemde de d›fl ticaret fazlas› verilmektedir. Bu grupta, IIT katsay›s›n›n s›n›rl› da ol-
sa yükselmesi negatif bir geliflmeyi yans›tmaktad›r. Alt sektörler itibariyle IIT katsa-
y›lar›ndaki de¤iflim incelendi¤inde, g›da-içecek sektöründe pozitif, di¤er sektörler-
de ise negatif bir  geliflme oldu¤u gözlenmektedir. D›fl ticaret aç›¤› veren ara malla-
r› grubunda, iki dönem aras›nda IIT katsay›s›nda s›n›rl› bir yükselme gözlenmifl ve
endüstri-içi ticaretteki geliflim pozitif bir e¤ilim göstermifltir. Bu grupta, ana metal
sanayiinde negatif, kimyasal ürünler ve bas›m-yay›m sektörlerinde nötr bir geliflim
gözlenirken, di¤er alt sektörlerde IIT katsay›s› yükselmifl ve pozitif bir geliflim mey-
dana gelmifltir. Endüstri-içi ticaret aç›s›ndan en olumlu performans, genellikle yat›-
r›m mal› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta gözlenmifltir. D›fl ticaret aç›¤› veren bu
grupta, IIT katsay›s› 1996-2000 döneminde yüzde 40.5 iken, 2002-2007 döneminde
yüzde 71.8’e yükselmifl ve pozitif bir geliflim gözlenmifltir. Endüstri-içi ticaret katsa-
y›s›, büro-muhasebe-bilgi ifllem ve t›bb›-hassas aletlet-saatler sektöründe düflük se-
viyede kal›rken, en olumlu geliflme motorlu kara tafl›tlar› baflta olmak üzere maki-
na-techizat ve metal eflya sektörlerinde gerçekleflmifltir.

3.1.2. Marjinal endüstri-içi ticaret katsay›s›

Grubel-Lloyd yöntemine göre hesaplanan endüstri-içi ticaret katsay›s›n›n (IIT) yük-
selmesi her zaman o sektörde endüstri-içi ticaretin artmas›na iflaret etmemektedir.
‹lgili sektörde, endüstriler-aras› ticaretin artmas› da endüstri-içi ticaret katsay›s›n›n
yükselmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, ilgili sektörde endüstri-içi ticaretin
gerçek etkisini belirleyebilmek için “Marjinal Endüstri-içi Ticaret Katsay›s› (A Endek-
si)” gelifltirilmifltir11. Marjinal Endüstri-içi Ticaret katsay›s› (MIIT) afla¤›daki flekilde
tan›mlanmaktad›r;

MIIT katsay›s›n›n de¤eri de, IIT katsay›s› gibi, 0 ile 100 aras›nda de¤iflmektedir.
MIIT katsay›s›n›n 0 olmas›, o sektörde marjinal ticaretin tamamen endüstriler-aras›
iliflkiden kaynakland›¤›n›, MIIT katsay›s› 100 ise, sektördeki marjinal ticaretin tama-
men endüstri-içi ticaretten kaynakland›¤› sonucuna ulafl›lmaktad›r. MIIT katsay›lar›
da, imalat sanayi geneli ve alt gruplar itibariyle, sektörlerin d›fl ticaret hacimlerinin
toplam d›fl ticaret hacmi içindeki paylar› esas al›narak toplulaflt›r›labilmektedir.
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MIIT = A =  { 1 - ( | Δ  X - Δ M | / | Δ X | + | Δ M | ) }*100

11 Brülhart, M. (July 1993).



MIIT katsay›lar› incelendi¤inde, 1996-2000 döneminde, IIT katsay›s›n›n genelde
endüstri-içi ticaretten çok endüstriler-aras› ticaretten etkilendi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu
dönemde, tekstil ürünleri, a¤aç-mantar ürünleri, bas›m-yay›m, metalik olmayan di-
¤er mineral ürünler, metal eflya, makina-techizat ve di¤er ulafl›m araçlar› sektörle-
rinde marjinal ticaretin tamamen endüstriler-aras› ticaretten kaynakland›¤› görül-
mektedir. 2002-2007 döneminde, marjinal ticaretin a¤›rl›kl› olarak endüstri-içi tica-
rete yöneldi¤i gözlenmektedir. ‹malat sanayi genelinde ve özellikle yat›r›m mallar›
grubunda, marjinal ticaret endüstri-içi ticaret a¤›rl›kl› bir yap› kazanm›flt›r. 1996-2000
döneminde, endüstriler-aras› ticaretin hakim oldu¤u sektörlerde endüstri-içi ticaret
etkisini art›r›rken, plastik-kauçuk ürünleri, haberleflme teçhizat›-radyo-TV ve motor-
lu kara tafl›tlar› sektörlerinde marjinal ticaret büyük ölçüde endüstri-içi ticaret hali-
ne dönüflmüfltür. 2002-2007 döneminde, endüstri-içi ticaretin en zay›f oldu¤u sek-
törler ise, giyim eflyas›, büro-muhasebe-bilgi ifllem makinalar› ve t›bb›-hassas optik
aletler-saatler sektörleridir.  

‹ncelenen dönemde, imalat sanayi genelinde ve alt sektörlerde IIT ve MIIT kat-
say›lar› önemli bir yükselifl göstermifltir. Bu de¤iflimin sektörler itibariyle marjinal ti-
caret dengesine de önemli yans›malar› olmufltur. Marjinal ticaret dengesi, ilgili dö-
nemdeki ihracat art›fl›ndan ithalat art›fl›n›n ç›kart›lmas› ile elde edilmektedir. 1996-
2000 döneminde, marjinal ticaret dengesi 4.0 milyar dolar aç›k verirken, bu aç›k
2002-2007 döneminde 29.1 milyar dolara yükselmifltir. ‹ki dönem aras›nda, tüketim
mallar› grubunda, özellikle giyim eflyas› sektörünün katk›s›yla, marjinal d›fl ticaret
fazlas›nda belirgin bir iyileflme gözlenirken, ara ve yat›r›m mallar› gruplar›nda mar-
jinal d›fl ticaret aç›¤› önemli bir art›fl göstermifltir. Marjinal ticaret dengesindeki bo-
zulma, özellikle kimyasal ürünler, ana metal sanayi ve makina-teçhizat imalat sana-
yi gruplar›nda yo¤unlaflm›flt›r. Giyim eflyas› sektörü baflta olmak üzere, g›da, tekstil,
mobilya, plastik-kauçuk, metal olmayan di¤er mineral ürünler, metal eflya ve mo-
torlu kara tafl›tlar› sektörlerinde marjinal ticaret dengesinde iyileflme sa¤lanm›flt›r.
1996-2000 döneminde, makina-teçhizat imalat› sektöründe ihracat performans› zay›f
olmas›na karfl›n ithalattaki gerileme sektörün bu dönemde marjinal d›fl ticaret fazla-
s› vermesine neden olmufltur. 2002-2007 döneminde, bu sektörde olumlu ihracat
performans› gözlenmifl, ancak özel kesim makina-teçhizat yat›r›mlar›ndaki h›zl› ar-
t›fl sektörün marjinal d›fl ticaret dengesinde bozulmaya neden olmufltur.
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Tablo.17- Marjinal endüstri - içi ticaret katsay›s› ve 
marjinal ticaret dengesi (ISIC.Rev.3)

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Marjinal Endüstri-içi Ticaret Katsay›s› (Intra-industry trade).

(**) 2001-2007 dönemindeki Endüstri-içi ticaret seviyesi baz al›nm›flt›r. Marjinal Endüstri-içi Ticaret Katsay›-
s› 80 ve üzeri ise çok güçlü, 60-79 aras› güçlü, 40-59 aras› orta, 20-39 aras› zay›f ve 20’in alt› çok zay›f
olarak de¤erlendirilmifltir.

(***) Marjinal ‹hracat-Marjinal ‹thalat ( ΔX - ΔM ) fark›n› göstermektedir.
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Marjinal D›fl Ticeret
M I I T* Dengesi*** 

Milyon Dolar

1996/2000 2001/2007 Yorum** 1996/2000 2001/2007

‹malat Sanayi 21.5 63.4 Güçlü -3.999 -29.054

A.Genellikle Tüketim Mallar› 32.3 60.5 Güçlü 1.806 9.014

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 84.2 68.7 Güçlü 233 1.498

2.Tütün Ürünleri 46.4 54.3 Orta 19 71

3.Tekstil Ürünleri 0.0 76.6 Güçlü 826 2.219

4.Giyim Eflyas› 22.6 28.9 Zay›f 513 5.315

5.Deri,Bavul,Ayakkab› 93.0 51.8 Orta 5 -645

6.Mobilya,Di¤er ‹malat 61.9 86.8 Çok Güçlü 211 555

B.Genellikle Ara Mallar› 16.7 54.7 Güçlü -3.795 -28.047

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 0.0 62.1 Güçlü -88 -422

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 21.8 44.9 Orta -276 -1.454

9.Bas›m ve Yay›m 0.0 37.6 Zay›f -123 -290

10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 5.3 73.9 Güçlü -1.476 -3.185

11.Kimyasal Ürünler 16.7 26.5 Zay›f -1.533 -14.266

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 89.2 87.0 Çok Güçlü 53 688

13.Metalik Olm.Di¤.Miner.Ür. 0.0 72.0 Güçlü 373 946

14.Ana Metal Sanayi 3.6 65.1 Güçlü -725 -10.063

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 17.8 73.2 Güçlü -2.011 -10.021

15.Metal Eflya Sanayi 0.0 71.1 Güçlü 241 1.577

16.Makina ve Techizat ‹ma. 0.0 69.2 Güçlü 2.178 -5.730

17.Buro,Muhasebe,Bilgi ‹fll.M. 9.7 6.9 Çok Zay›f -777 -2.076

18.Elektrikli Makina ve Cihaz. 24.7 75.1 Güçlü -326 -2.035

19.Haber.Techizat›,Radyo.TV 39.7 63.3 Güçlü -1.957 -2.043

20.T›bbi,Hassas Optik Al.Saat 11.7 19.8 Çok Zay›f -280 -2.107

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 42.1 94.6 Çok Güçlü -2.112 1.460

22.Di¤er Ulafl›m Araçlar› 0.0 64.2 Orta 1.022 933



3.1.3. Endüstri-içi ticaretin geliflmesini etkileyen faktörler

Bölümün bafl›nda da belirtildi¤i gibi, ölçek ekonomileri ve sektörlerde üretim
farkl›laflmas›n›n yayg›nlaflmas› yan›s›ra, sektörlerde yabanc› sermayeli kurulufllar›n
hakimiyetinin artmas› da endüstri-içi ticareti art›r›c› bir unsurdur. Ayr›ca, ithal girdi-
lerin göreli olarak ucuzlamas›na katk›da bulunan döviz kurunun de¤erlenmesi de
firmalar› ithal girdi kullan›m›na yönlendirerek, sektörde endüstri-içi ticareti etkile-
yen bir unsur olmaktad›r.

3.1.3.1. Sektörel yabanc› sermaye paylar› 

‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan yay›nlanan 500 Büyük Sanayi Firmas›na iliflkin
verilerden yararlanarak hesaplanan12 sektörler itibariyle yabanc› sermaye paylar›
afla¤›daki tabloda verilmektedir. Tablodaki paylar, yabanc› sermayenin özel sektör
firmalar› üretimi içindeki a¤›rl›¤›n› göstermektedir. Sanayi sektörü genelinde, yaban-
c› sermayeli firmalar›n üretim içindeki pay› 1995 y›l›nda yüzde 19.5 iken, bu pay
2004 y›l›nda yüzde 26.3’e yükselmifltir. Endüstri-içi ticaretin güçlü oldu¤u alt sektör-
lerde yabanc› sermaye pay›n›n daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Özellikle, oto-
motiv sanayiinde endüstri-içi ticaret ile yabanc› sermaye hakimiyeti aras›nda çok be-
lirgin bir iliflki oldu¤u gözlenmektedir. Benzer e¤ilim, g›da-içki-tütün, kimya-petrol
ürünleri-lastik-plastik alt sektöründe de geçerlidir.   

Tablo.18- Sektörel yabanc› sermaye paylar›*

Kaynak: Türkan, E. (Ocak 2005). 

(*) Yabanc› sermaye paylar› üretim verisi ile a¤›rl›kland›r›lm›flt›r.Hakim orta¤›n kamu oldu¤u firmalar ile bir-
likler hariç tutulmufltur.
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12 Ayr›nt›l› bilgi  için Türkan, E. (Ocak 2005)’ e bak›labilir.

Sektörler (Yüzde) 1990    1995 2000 2001    2002 2003 2004

Madencilik ve Taflocakl›¤› 17,7 35,6 4,8 16,5 13,3 22,6 —

G›da, ‹çki ve Tütün Sanayi 9,9 29,8 21,9 23,4 26,9 26,3 23,1

Dokuma, Giyim Eflyas›, Deri ve Ayakkab› S. 2,2 1,6 7,0 8,8 8,4 5,4 4,3

Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi 0,0 0,4 3,0 13,2 10,4 8,0 7,1

Ka¤›t, Ka¤›t Ürünleri ve Bas›m Sanayi 4,3 2,2 12,4 19,1 18,2 16,8 15,9

Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve Plastik S. 23,8 35,8 31,2 31,8 31,0 35,2 36,4

Tafl ve Topra¤a Dayal› Sanayi 9,1 5,0 6,9 10,0 11,7 11,9 11,4

Metal Ana Sanayi 6,5 2,9 4,5 4,2 4,9 4,7 4.7

Metal Eflya, Makina ve Teç., Mesleki Alet. S. 14,5 23,9 31,5 38,0 33,5 28,8 26,3

Otomotiv Sanayi 31,7 38,6 42,9 45,9 50,9 51,9 54,5

Elektrik Sektörü 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,6 18,7

Sanayi Sektörü Ortalamas› 13,7 19,5 21,7 22,7 23,7 25,2 26,3



3.1.3.2. Reel efektif döviz kuru ve birim iflgücü maliyetlerindeki geliflmeler 

Son y›llarda ithalattaki art›fl ve endüstri-içi ticaret oranlar›n›n yükselmesini etkile-
yen bir unsurun da reel kurdaki de¤erlenme oldu¤u düflünülmektedir. Reel kurda
yükselme gözlenmesine karfl›n ihracat performans›nda çok belirgin bir zay›flama ol-
mam›flt›r. Bu geliflme, firmalar›n iç ve d›fl piyasalarda rekabet güçlerini korumak için
iflgücü verimlili¤ini art›rmalar› yan›s›ra, göreli avantaj› nedeniyle yerli girdi ve ak-
sam-parça yerine ithal girdi ve aksam-parça kullan›m›n› art›rmalar›ndan kaynaklan-
maktad›r. Rekabet gücünü korumak amac›yla ithal girdi kullan›m›na yönelinmesi,
sektörde endüstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas›n› da beraberinde getirmektedir. Bu du-
rum, özellikle otomotiv ve dayan›kl› tüketim mallar› sanayiinde belirgin olarak göz-
lenmektedir.

1997-2007 döneminde, reel efektif döviz kurundaki de¤erlenme T.C.Merkez Ban-
kas› taraf›ndan hesaplanan 1995=100 TÜFE bazl› reel efektif döviz kuru endeksi in-
celendi¤inde aç›kça gözlenmektedir. 1996 y›l›nda 102.7 olan y›ll›k ortalama reel kur
endeks de¤eri, 2007 y›l›nda ortalama 175.9’a yükselerek yüzde 71.3 oran›nda art›fl
göstermifltir. Ancak, uluslararas› alanda ve Türk ekonomisindeki geliflmeler dikkate
al›nd›¤›nda, Türk liras›n›n bu dönemde bu ölçüde de¤erlendi¤ini ileri sürmek ger-
çekçi görünmemektedir. Bu nedenle, dönemler itibariyle y›ll›k ortalama reel efektif
döviz kuru endeksi ile bu endeksin 1995-2007 dönemi ortalama de¤erinin (uzun dö-
nem döviz kuru seviyesi) karfl›laflt›r›lmas›n›n daha gerçekçi olaca¤› düflünülmekte-
dir. Karfl›laflt›rman›n yap›ld›¤› afla¤›daki grafik incelendi¤inde, y›lll›k ortalama reel
kur endeksinin 2000 y›l› ikinci yar›s›nda dönem ortalama endeks de¤erinin üzerin-
de seyretti¤i ve Türk liras›n›n de¤erlendi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu e¤ilim tekrar 2003 y›-
l› ikinci yar›s›nda bafllam›fl ve gittikçe güçlenmifltir. 2006 y›l› May›s-Haziran döne-
minde yaflanan finansal dalgalanma sürecinde YTL de¤er kaybetmiflse de, 2007 y›-
l›nda tekrar önemli ölçüde de¤er kazanm›flt›r. 2007 y›l› ortalama endeks de¤eri,
1995-2007 dönemi ortalama endeks de¤eri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türk liras›n›n yüz-
de 34,2 oran›nda de¤erlendi¤i görülmektedir. 

‹malat sanayiinde 1997-2007 döneminde iflgücü verimlili¤inde önemli art›fllar ger-
çekleflmifltir. Bu dönemde iflgücü verimlili¤indeki art›fllar dikkate al›narak dönem
ortalama endeks de¤erinin (uzun dönem döviz kuru seviyesinin) yükseltilmesinin
daha gerçekçi olaca¤› düflünülmektedir. ‹flgücü verimlili¤inde y›ll›k ortalama art›fl
1997-2001 döneminde yüzde 3.1, 2002-2007 döneminde ise yüzde 6.7 olarak ger-
çekleflmifltir.  Alt dönemler itibariyle, iflgücü verimlili¤indeki bu art›fllarla düzeltilmifl
ortalama reel kur endeksi ile karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda, Türk liras›ndaki de¤erlen-
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menin 2004 y›l›nda bafllad›¤› ve gittikçe güçlendi¤i görülmektedir. Bu karfl›laflt›rma
kullan›ld›¤›nda, 2007 y›l› sonu itibariyle Türk liras›ndaki de¤erlenmenin yüzde 25,8
oran›nda oldu¤u gözlenmektedir. Uluslararas› alanda Türkiye’nin rakibi olan ülke-
lerde de iflgücü verimlili¤inde art›fllar oldu¤u gözönüne al›n›rsa, döviz kurundaki
gerçek de¤erlenmenin bu oran›n bir miktar üzerinde oldu¤u tahmin edilmektedir.
Ayr›ca, 2002-2005 döneminde iflgücü verimlili¤inde yüzde 7.8 olan ortalama y›ll›k
art›fl›n, 2006-2007 döneminde ortalama yüzde 4.4’e geriledi¤i de dikkate al›nmal›d›r.  

‹malat sanayi üretim ve d›fl ticaretinde a¤›rl›kl› paya sahip olan özel kesim imalat
sanayiinde birim iflgücü maliyetleri, ihracat kar marj› ve nispi ithalat fiyatlar›n›n in-
celenmesi, reel efektif döviz kuruna ilave olarak önemli bilgiler içermektedir13. Bi-
rim iflgücü maliyeti afla¤›daki formül arac›l›¤›yla hesaplanmaktad›r;

Yukar›daki formülde özel imalat sanayi üç ayl›k verileri kullan›larak, saat bafl›na
birim iflgücü maliyetleri hesaplanmaktad›r. Fiyat endeksi olarak iki farkl› fiyat en-
deksi kullan›lacakt›r. ‹lk fiyat endeksi (1 $+0.77 Euro)’dan oluflan döviz kuru sepe-
ti, ikincisi ise sektör fiyat› olan TEFE/ÜFE-‹malat Sanayi Genel Fiyat Endeksidir. Dö-
viz kuru sepeti bazl› birim iflgücü maliyeti kamuoyunda yayg›n flekilde kullan›l›rken,
sektör fiyat› bazl› birim iflgücü maliyeti (real product wage) endeksi s›k kullan›lma-
maktad›r. ‹ki endeksin e¤ilimi aras›ndaki fark döviz kurundaki geliflmelerin birim ifl-
gücü maliyeti üzerine etkisini göstermektedir.
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Birim ‹flgücü Maliyeti = [Çal›fl›lan Saat Bafl›na Nominal Ücret / (Üretim / 

Üretimde Çal›fl›lan Saat)] / (Fiyat Endeksi)

13 Ayr›nt›l› bilgi için Yükseler, Z. (Nisan 2005)’e bak›labilir. 2007 y›l› verileri tahmindir. 2006-2007 dönemi için ÜFE-‹malat sanayi genel endeksi kullan›lm›flt›r.



1997-2007 döneminde, özel imalat sanayiinde döviz kuru sepeti bazl› birim iflgü-
cü maliyeti endeksindeki geliflmeler incelendi¤inde, 2001 y›l›nda krizin etkisiyle bi-
rim iflgücü maliyeti endeksinin önemli ölçüde gerileyerek 75.6 seviyesine düfltü¤ü,
ancak 2003 y›l›ndan itibaren tekrar art›fl trendine girerek 2007 y›l›nda endeksin 112.6
seviyesine yükseldi¤i görülmektedir. Bu dönemde, sektör fiyat› bazl› (TEFE/ÜFE-
‹malat Sanayi) birim iflgücü maliyetinin 2002 y›l›nda girdi¤i düflüfl e¤ilimini 2007 y›-
l›na kadar korudu¤u, 2007 y›l›nda s›n›rl› bir art›fl gösterdi¤i görülmektedir. Özel ima-
lat sanayiinde reel ücretlerin gerilemesi ve iflgücü verimlili¤indeki art›fllar›n sürmesi,
sektör fiyat› bazl› birim iflgücü maliyetlerindeki (real product wage) düflüflün sürek-
lili¤ini sa¤lam›flt›r. 2003 y›l› ve sonras›nda döviz kuru sepeti ve sektör fiyat› bazl› bi-
rim iflgücü maliyeti aras›ndaki farkl›l›k, Türk liras›n›n döviz kuru sepetine karfl› de-
¤erlenmesinden kaynaklanmaktad›r. Grafikten de görülece¤i gibi, döviz kuru sepe-
ti bazl› birim iflgücü maliyetinin 2007 y›l›nda geldi¤i seviye, halen 1998-2000 döne-
mi ortalamas› civar›nda bulunmaktad›r. 2000 y›l› ve sonras›ndaki reel ücret gerileme-
si ve iflgücü verimlili¤indeki art›fl, döviz kurundaki de¤erlenmenin olumsuz etkisini
s›n›rland›rarak, ihracat performans›n›n sürmesine katk›da bulunmufltur.  

Birim iflgücü maliyeti yan›s›ra, ihracat kar marj› endeksi ve nispi ithalat fiyatlar›
endeksi de imalat sanayiinde d›fl ticaret e¤ilimlerinin aç›klanmas›nda yard›mc› olan
göstergeler olarak de¤erlendirilmektedir. Bu çal›flmada ihracat kar marj› afla¤›daki
flekilde tan›mlanm›flt›r;

73



Toplamlar› 1’e eflit olan yukar›daki oranlar 1998 y›l› Girdi-Ç›kt› Tablosundan he-
saplanm›fl ve maliyet bileflenlerinin ücret d›fl› katma de¤er ödemeleri hariç üretim
de¤erine oran›n› göstermektedir. Di¤er bir ifadeyle, formülün paydas›, imalat sana-
yiinde ücret d›fl› katma de¤er ödemeleri hariç üretim maliyetini yans›tmaktad›r. Ay-
r›ca, nominal ücret art›fllar› iflgücü verimlili¤indeki de¤iflime göre de düzeltilmifltir.

1997-2007 döneminde ihracat kar marj› endeksinin de¤eri afla¤›daki tablodan in-
celendi¤inde, 1997=100 olan endeks de¤eri 2000 y›l›nda 87.2’ye kadar gerilemifl,
2001 y›l›nda kurdaki s›çraman›n TL.cinsi ihracat fiyat endeksini art›rmas›n›n etkisiy-
le tekrar 99.8 seviyesine yükselmifltir. 2002 y›l›ndan itibaren azalmaya bafllayan ih-
racat kar marj› endeksi 2007 y›l›nda 71.8’e gerilemifltir. ‹hracat kar marj› endeksi,
üretim maliyeti unsurlar›n›n 1998 y›l›ndaki a¤›rl›klar› sabit tutularak hesaplanm›flt›r.
Bu dönemde, yerli girdi-ithal girdi fiyatlar› aras›ndaki nispi iliflki incelendi¤inde,
kurdaki de¤erlenme nedeniyle ithal girdilerin nispi olarak ucuzlad›¤› görülmektedir.
Bu durum, imalat sanayiinde firmalar›n ihracatta kar marjlar›n› korumak amac›yla,
gittikçe artan oranda nispi olarak ucuz olan ithal girdi kullan›m›na yöneldikleri an-
lafl›lmaktad›r. Nitekim, imalat sanayi genelinde son y›llarda ihracat/arz oran›ndaki
art›fl›n duraksamas›, ara mallar› ithalat›n›n artmas› ve endüstri-içi ticaret oran›n›n
yükselmesi bu e¤ilimin iflaretleridir.

Nispi ithalat fiyatlar› endeksi incelendi¤inde, ithalat›n yerli üretime karfl› daha
avantajl› hale geldi¤i aç›k olarak görülmektedir. ‹malat sanayiinde Nispi ‹thalat Fi-
yat Endeksi, TL.cinsi ithalat fiyat endeksinin TEFE/ÜFE-‹malat sanayi fiyat endeksi-
ne oran› olarak tan›mlanm›flt›r. 1997 y›l›nda 100 olan endeks de¤eri, 2000 y›l›nda
91’e gerilemifl, 2001 y›l›nda kriz nedeniyle 107.5’e kadar yükselmifltir. Nispi ithalat
fiyat endeksi 2002 y›l›ndan itibaren azalmaya bafllam›fl ve 2007 y›l›nda 62.2’ye geri-
lemifltir. Bu da, ithal girdilerin yerli girdilere göre önemli ölçüde ucuzlad›¤›na iflaret
etmekte ve sektörlerde ihracat için niçin gittikçe artan oranda ithalat yap›ld›¤›n›n ne-
denini göstermektedir.
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‹hracat Kar Marj› = [TL Cinsi ‹hracat Fiyat› / (Çal›fl›lan Saat Bafl›na Nominal Ücret /

‹flgücü Verimlili¤i)* wi + TL Cinsi ‹thalat Fiyat›* wm + TEFE/ÜFE-‹malat Fiyatlar›* wy]

wi = Ücret / Üretim Oran›

wm = ‹thal Girdi / Üretim Oran›

wy = Yerli Girdi / Üretim Oran›



Tablo.19- Özel imalat sanayiinde birim iflgücü maliyeti endeksi ve 
bileflenlerindeki geliflim (1997=100)

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(1) Döviz Kuru Sepeti Bazl›.

(2) Sektör Fiyat› Bazl› (TEFE/ÜFE-‹malat Genel).

(3) 1994=100 bazl› imalat sanayi genel endeksidir. 2005 sonras›nda ÜFE-‹malat Endeksi kullan›lm›flt›r.

(4) TL cinsinden imalat sanayi ihracat ve ithalat fiyat endeksidir.

3.1.4. Endüstri-içi ticaretin imalat sanayi üzerine etkileri

1996-2007 döneminde, Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, otomotiv baflta olmak üzere
baz› sektörlerde yabanc› sermaye yat›r›mlar›ndaki art›fl ve Asya-pasifik faktörü gibi
uluslararas› üretim yap›s›nda de¤iflime yol açan etkenler, imalat sanayiinde endüs-
tri-içi ticaretin ve d›fl ticaret hacminin önemli ölçüde artmas›na neden olmufltur.
‹malat sanayi ihracat› ve d›fl ticaret hacminde gözlenen bu h›zl› yükseliflin, sektörün
katma de¤er ve istihdam yaratma kapasitesine ne ölçüde yans›d›¤›n›n incelenmesi
önem tafl›maktad›r. Daha öncede bahsedildi¤i gibi, endüstri-içi ticaret ihracatta h›z-
l› bir art›fla yol açmas›na karfl›n, katma de¤er ve istihdam yaratma aç›s›ndan ayn›
performans› gösterememektedir. Endüstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas› sonucunda,
imalat sanayiinde nihai mal›n üretimi sonucunda yarat›lan katma de¤er ve istihdam
ülkeler aras›nda bölüflülmekte ve  katma de¤er ve istihdam büyük ölçüde ticarete
konu olmayan sektörlerde yo¤unlaflmaktad›r.  

‹malat sanayine iliflkin göstergeler incelendi¤inde, d›fl ticaret aç›s›ndan imalat sana-
yinin ekonomide hakim olan yap›s›n›n gittikçe derinleflti¤i gözlenmektedir. Nitekim,
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1998      1999     2000       2001     2002      2005     2006    2007 T.

Birim ‹flgücü Maliyeti (1) 107.2 113.2 110.9 75.6 77.1 101.4 99.6 112.6
Birim ‹flgücü Maliyeti (2) 110.4 116.1 102.4 81.2 70.4 61.2 58.9 59.9
Üretim 100.0 95.9 105.3 93.2 104.8 138.2 146.4 153.5
Üretimde Çal›fl›lan Saat 100.6 89.4 89.2 79.6 82.8 88.7 87.8 90.1
‹flgücü Verimlili¤i 99.4 107.3 118.0 117.1 126.6 155.8 166.7 170.3
Saat Bafl›na Nominal Ücret 182.9 326.3 494.4 647.8 900.9 1471.4 1656.5 1816.2
Saat Bafl›na Reel Ücret 99.1 107.1 104.8 89.0 85.3 91.4 93.1 93.6
Döviz Kuru Sepeti 171.7 268.8 377.8 731.4 923.0 931.6 997.1 947.1

TEFE/ÜFE-‹malat San.Fiy. E.(3) 166.7 262.0 409.0 681.7 1011.1 1542.7 1686.7 1780.9
‹hracat Fiyat End.(TL Cinsi)(4) 163.6 245.4 350.8 675.8 815.8 972.5 1084.6 1113.4
‹thalat Fiyat End.(TL Cinsi)(4) 172.1 255.5 372.4 732.5 894.1 981.8 1111.0 1107.2
‹hracat Kar Marj› 96.3 92.4 87.2 99.8 85.9 72.0 73.3 71.8
Nispi ‹thalat Fiyatlar› 103.2 97.5 91.0 107.5 88.4 63.6 65.9 62.2



1996-2000 döneminde imalat sanayi ihracat›n›n toplam ihracat içinde ortalama yüzde
89.7 olan pay›, 2002-2007 döneminde yüzde 93.9’a yükselmifltir. Ayn› dönemde, ima-
lat sanayi ihracat›n›n ithalata oran› ise, s›ras›yla, yüzde 61.4’ten yüzde 76.1’e ç›km›flt›r.
Ekonominin genelinde d›fl ticaret aç›s›ndan imalat sanayinin önemi artarken, imalat
sanayi d›fl ticaretinin de sektör içindeki a¤›rl›¤› artm›flt›r. ‹malat sanayi ihracat›n›n ima-
lat sanayi katma de¤erine oran›, 1996-2000 döneminde yüzde 61.2 iken, bu pay 2002-
2007 döneminde yüzde 94.2’ye yükselmifltir. Benzer flekilde, imalat sanayi d›fl ticaret
hacminin imalat sanayi katma de¤eri içindeki pay› da h›zl› bir art›fl göstermifltir.

1996-2007 döneminde, d›fl ticaret aç›s›ndan imalat sanayiinin a¤›rl›¤›nda gözlenen
bu art›fl›n, katma de¤er ve istihdama yans›mas› daha s›n›rl› kalm›flt›r. Nitekim, imalat
sanayi katma de¤erinin GSY‹H içindeki pay› ve imalat sanayi istihdam›n›n toplam is-
tihdam içindeki pay› incelendi¤inde bu e¤ilim belirgin flekilde gözlenmektedir. 1996-
2000 döneminde, imalat sanayi katma de¤erinin GSY‹H’ya oran› yüzde 24.13 iken,
bu pay 2002-2007 döneminde s›n›rl› bir art›fl göstererek yüzde 24.85’e yükselmifltir.
‹malat sanayi istihdam›n›n tar›m-d›fl› istihdam içindeki pay› ise, 1996-2000 dönemin-
de yüzde 27.09 iken, bu pay 2002-2007 döneminde yüzde 26.13’e gerilemifl ve ima-
lat sanayi yeni istihdam yaratma aç›s›ndan zay›f bir performans sergilemifltir.
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Tablo.20- ‹malat sanayiine iliflkin göstergeler (Yüzde)

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

Aç›klamalar:

(1) 1987 fiyatlar›yla imalat sanayi katma de¤erinin GSY‹H’ya oran› (yüzde). 

(2) 1987 fiyatlar›yla imalat sanayi katma de¤erinin tar›m ve ithalat vergileri hariç GSY‹H’ya oran› (yüzde). 

(3) ‹malat sanayi istihdam›n›n toplam istihdama oran› (yüzde). 1996 ile 1999 y›llar› aras›nda Hane Halk› ‹fl-
gücü Anketinin Nisan ve Ekim ay› ortalamalar› kullan›lm›flt›r. 

(4) ‹malat sanayi istihdam›n›n tar›m-d›fl› istihdama oran› (yüzde).

(*) Bu oranlar cari fiyatlarla hesaplanm›flt›r.

1997-2007 döneminde, imalat sanayi üretim ve d›fl ticaretindeki h›zl› art›fl ekono-
minin genelinde katma de¤er ve istihdam aç›s›ndan s›n›rl› etkide bulunurken, sek-
törün kendi içinde önemli dönüflümleri de beraberinde getirmifltir. ‹malat sanayi alt
sektörleri itibariyle, üretimde çal›flan  say›s›, imalat sanayi istihdam›n›n alt sektörle-
re da¤›l›m›, reel ücret ve iflgücü verimlili¤indeki geliflmeler TÜ‹K taraf›ndan yay›n-
lanan 1997=100 bazl› endeksler14 kullan›larak incelenecektir.

1997=100 bazl› imalat sanayiinde çal›flanlar endeksi, kriz nedeniyle 2001 y›l›nda
81.7’ye kadar gerilemifl, üretimdeki canlanma ile birlikte 2007 y›l›nda 86’ya yüksel-
mifltir. Di¤er bir ifadeyle, imalat sanayiinde üretimde çal›flan say›s› 1998-2007 döne-
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‹malat Sanayi ‹hracat / D›fl Tic. Hacmi/ ‹malat Sanayi ‹malat Sanayi

Katma De¤eri/GSY‹H ‹malat San. ‹malat Sanayi ‹hracat/ ‹hracat› ‹stihdam›n›n Pay›

(1)           (2) Katma De¤eri* Katma De¤eri* ‹thalat Toplam ‹hracat*        (3)           (4)

1996 23.85 29.45 53.36 144.88 58.30 88.38 15.27 27.12

1997 24.72 30.19 56.77 153.69 58.57 88.77 16.24 27.85

1998 24.26 29.80 61.79 161.98 61.66 89.21 15.90 27.18

1999 24.01 29.47 67.42 162.91 70.60 90.11 16.12 26.95

2000 23.81 29.37 66.63 182.04 57.73 91.87 16.86 26.34

2001 23.64 28.84 95.97 204.80 88.19 92.00 16.64 26.65

2002 24.18 29.71 90.93 202.59 81.44 93.46 17.47 26.85

2003 24.82 30.40 92.28 208.08 79.69 93.92 17.32 26.20

2004 25.08 30.79 96.74 227.36 74.06 94.32 17.44 26.41

2005 24.78 30.46 91.15 215.93 73.04 93.65 18.52 26.26

2006 25.08 30.77 94.31 224.04 72.70 93.82 18.75 25.77

2007 T. 25.17 30.68 99.70 231.89 75.42 94.22 18.54 25.28

1996/2007 24.45 29.99 80.59 193.35 70.95 91.98 17.09 26.57

1996/2000 24.13 29.66 61.19 161.10 61.37 89.67 16.08 27.09

2002/2007 24.85 30.47 94.18 218.32 76.06 93.90 18.01 26.13

14 1997=100 bazl› endeksler, 1997-2004 döneminde yaklafl›k 3000 iflyerini, 2005 y›l›ndan itibaren ise yaklafl›k 3500 iflyerini kapsamaktad›r.



minde y›lda ortalama yüzde 1.5 oran›nda gerilemifltir. Ancak, 2002-2007 dönemi in-
celendi¤inde, imalat sanayiinde çal›flan say›s›nda y›lda ortalama yüzde 0.9 oran›nda
art›fl gözlenmektedir. 1998-2007 döneminde, genellikle tüketim mallar› üreten sek-
törlerin yer ald›¤› grupta çal›flan say›s› y›lda ortalama yüzde 2.7, ara mallar› grubun-
da çal›flan say›s› y›lda ortalama yüzde 0.9 oran›nda azal›rken, yat›r›m mallar› gru-
bunda çal›flan say›s› y›lda ortalama yüzde 2.1 oran›nda artm›flt›r. Kriz nedeniyle
1998-2001 döneminde tüm gruplarda çal›flan say›s› azal›rken, 2002-2007 dönemin-
de, çal›flan say›s›ndaki y›ll›k ortalama art›fl yat›r›m mallar› grubunda yüzde 5.8 ve ara
mallar› grubunda yüzde 1.2 olarak gerçekleflmifltir. Tüketim mallar› grubunda istih-
dam kayb› bu dönemde de devam etmifl, çal›flan say›s› y›lda ortalama yüzde 1.1 ora-
n›nda gerilemifltir. 

1997-2007 döneminde, imalat sanayiinde incelenen 22 alt sektörden sadece 7 alt
sektörde çal›flan say›s›nda art›fl olmufl, di¤er sektörlerde çal›flan say›lar› gerilemifltir.
Tüketim mallar› grubunda mobilya-di¤er imalat alt sektöründe istihdam artm›fl, is-
tihdam›n a¤›rl›kl› oldu¤u tekstil ve giyim eflyas› sektörlerinde ise çal›flan say›s›
önemli ölçüde azalm›flt›r. Yat›r›m mallar› grubunda, motorlu kara tafl›tlar› ve haber-
leflme teçhizat›-radyo-TV imalat› sektörlerinde belirgin istihdam art›fl› gözlenmifltir.
Yat›r›m mallar› grubunda istihdam art›fl› 2001 krizi sonras›nda gerçekleflmifl ve tüm
alt sektörlerde çal›flan say›lar› önemli ölçüde yükselmifltir.

‹malat sanayiinde alt sektörler itibariyle istihdam art›fllar›n›n farkl›laflmas› sektö-
rün istihdam yap›s›nda da önemli bir de¤iflime yol açm›flt›r. 1997 y›l›nda imalat sa-
nayiinde çal›flanlar›n yüzde 52.2’si tüketim mallar› grubunda, yüzde 27.7’si ara mal-
lar› grubunda ve yüzde 20.1’i de yat›r›m mallar› grubunda çal›flmakta iken, sözko-
nusu paylar 2007 y›l›nda s›ras›yla yüzde 44.7, yüzde 30.2 ve yüzde 25.1 olarak ger-
çekleflmifltir. Tüketim mallar› grubunun pay› bu dönemde 7.5 puan azal›rken, ara
mallar› grubunun pay›nda 2.5 puan, yat›r›m mallar› grubunun pay›nda ise 5.0 puan
art›fl olmufltur. 

Tüketim mallar› grubunun imalat sanayi istihdam pay›ndaki azal›fl›n yüzde 82’si
tekstil ürünleri ve giyim eflyas› sektörlerinden kaynaklanmaktad›r. Bu sektörlerdeki
istihdam kayb›n›n özellikle son dört y›lda yo¤unlaflt›¤› gözlenmektedir. ‹hracata yö-
nelik tekstil ve giyim sektörlerinde Çin’e uygulanan kotalar›n kald›r›lmas›, Asya ve
Pasifik rekabetinin yayg›nlaflmas› ve Türk liras›n›n de¤erlenmesi, son y›llarda bu
sektörlerin üretim ve istihdam performanslar›n› önemli ölçüde olumsuz etkilemek-
tedir. 
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Ara mallar› grubunda, ka¤›t ve ka¤›t ürünleri sektörü, özellefltirme ve son y›llar-
da ithalat/arz oran›ndaki h›zl› yükseliflin etkisiyle, istihdam içindeki pay› en yüksek
azal›fl› (0.7 puan) gösteren sektör olmufltur. Bu grupta en olumlu performans›, yük-
sek marjinal endüstri-içi ticaret katsay›na sahip olan ve marjinal ticaret fazlas› son
y›llarda artan, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü göstermifltir. Bu sektörün imalat
sanayi istihdam› içindeki pay›, 1997-2007 döneminde yaklafl›k 1.2 puan artm›flt›r. 

Yat›r›m mallar› grubunda ise, metal eflya ve di¤er ulafl›m araçlar› hariç di¤er sek-
törlerin istihdam içindeki paylar› art›fl göstermifltir. Bu grupta, istihdam aç›s›ndan en
olumlu performans› motorlu kara tafl›tlar› sektörü ve makina-teçhizat imalat› sektör-
leri göstermifltir. 1997-2007 döneminde, bu iki sektörün imalat sanayi istihdam› için-
deki paylar›nda, s›ras›yla, 3.5 puan ve 1.2 puan art›fl olmufltur.       

1998-2007 döneminde, iflgücü verimlili¤indeki y›ll›k ortalama art›fl, imalat sanayi ge-
nelinde yüzde 5.3, tüketim mallar› grubunda yüzde 3.6, ara mallar› grubunda yüzde
4.8 ve yat›r›m mallar› grubunda yüzde 4.2 olmufltur. Kriz sonras›nda, global e¤ilimle-
rin gittikçe güçlenmesi, rekabet gücünün korunmas› ve dezenflasyon sürecine uyum
çabalar›n›n artmas› imalat sanayi istihdam›nda önemli bir dönüflüme yol açm›fl ve
2002-2007 döneminde iflgücü verimlili¤ini ön plana ç›karm›flt›r. Bu dönemde, iflgücü
verimlili¤indeki y›ll›k ortalama art›fl, imalat sanayi genelinde yüzde 6.7’ye, ara mallar›
grubunda yüzde 6.1’e ve yat›r›m mallar› grubunda yüzde 9.8’e yükselmifltir. Tüketim
mallar› grubunda ise iflgücü verimlili¤indeki y›ll›k ortalama art›fl yüzde 2.5’e gerilemifl-
tir. 2002-2007 döneminde iflgücü verimlili¤indeki en yüksek y›ll›k ortalama art›fllar,
motorlu kara tafl›tlar› (yüzde 15.3), ka¤›t-ka¤›t ürünleri (yüzde 11.9), makina-teçhizat
(yüzde 12.1), kimyasal ürünler (yüzde 10.9) ve elektrikli makina-cihazlar (yüzde 9.1)
sektörlerinde gerçekleflmifltir. Ancak, son iki y›lda iflgücü verimlili¤indeki art›fl imalat
sanayi genelinde ivme kaybetmifltir. Nitekim, son iki y›lda ortalama iflgücü verimlili¤i
imalat sanayi genelinde yüzde 4.4, tüketim mallar› grubunda yüzde 2.6, ara mallar›
grubunda yüzde 3.7, yat›r›m mallar› grubunda ise yüzde 4.0 art›fl göstermifltir. 

1997-2007 döneminde, imalat sanayiinde iflgücü verimlili¤indeki art›fla karfl›n re-
el ücretler gerileme göstermifltir. Bu dönemde, çal›fl›lan saat bafl›na reel ücretler,
imalat sanayi genelinde y›lda ortalama yüzde 0.7, tüketim mallar› grubunda yüzde
0.3 ve yat›r›m mallar› grubunda yüzde 1.0 oran›nda gerilemifl, ara mallar› grubunda
ise yüzde 0.2 oran›nda artm›flt›r. ‹flgücü verimlili¤indeki art›fl›n ivme kazand›¤› 2002-
2007 döneminde de reel ücret azal›fl›, genelde devam etmifltir. Bu dönemde, tüke-
tim mallar› grubunda y›ll›k ortalama reel ücret art›fl› yüzde 0.7 olurken, reel ücret-
ler ara mallar› grubunda y›lda ortalama yüzde 1.3, yat›r›m mallar› grubunda ise y›l-
da ortalama yüzde 1.0 oran›nda düflüfl göstermifltir. 

79



Tablo.21- ‹malat sanayiinde üretimde çal›flanlar, reel ücret ve iflgücü verimlili¤i

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan “‹malat Sanayi Ücret ve Kazanç Anketi”nde yer alan 2003 y›l›nda çal›flan-
lar›n sektörel da¤›l›m›ndan ve imalat sanayi çal›flanlar endeksinden yararlanarak hesap edilmifltir.

(**) Üretimde çal›fl›lan saat bafl›na reel ücret.

(***) ‹flgücü verimlili¤i (k›smi verimlilik), üretimde çal›flan kifli bafl›na üretim miktar›ndan hesaplanm›flt›r.

80

Çal›flanlar Çal›flanlar›n Reel Ücret Verimlilik
Endeksi Sektörel (Y›l. Ort.% (Y›l. Ort.%

(1997=100) Da¤›l›m›* De¤r.) De¤iflim)***

2001    2007 T.   1997      2001    2007 T. 2007/1997 2007/1997

‹malat Sanayi 81.7 86.0 100.00 100.00 100.00 -0.66 5.25

A.Genellikle Tüketim Mallar› 81.4 76.4 52.15 51.30 44.73 -0.29 3.63

1.G›da ve ‹çecek Ürünleri 87.4 91.5 13.52 14.46 13.67 0.60 3.50

2.Tütün Ürünleri 86.2 60.4 2.16 2.28 1.27 3.57 6.57

3.Tekstil Ürünleri 75.6 66.5 21.63 20.02 17.63 -1.10 3.28

4.Giyim Eflyas› 81.2 65.1 10.79 10.72 8.73 -1.30 4.10

5.Deri,Bavul,Ayakkab› 57.1 56.1 1.97 1.38 1.13 -3.40 4.25

6.Mobilya,Di¤er ‹malat 96.1 115.3 2.07 2.44 3.30 -0.07 2.88

B.Genellikle Ara Mallar› 85.0 91.2 27.72 27.97 30.17 0.19 4.77

7.A¤aç ve Mantar Ürünleri 73.0 103.2 0.74 0.66 1.00 -0.44 6.07

8.Ka¤›t ve Ka¤›t Ürünleri 77.0 60.3 2.38 2.24 1.73 -0.82 7.88

9.Bas›m ve Yay›m 73.7 67.6 1.21 1.09 1.23 0.39 7.32

10.Kok Kömürü,Petrol Ürün. 88.7 85.2 1.07 1.17 0.70 2.52 1.92

11.Kimyasal Ürünler 91.2 87.3 6.15 6.87 5.93 -0.72 7.08

12.Plastik ve Kauçuk Ürün. 88.7 118.1 3.18 3.46 4.40 -1.55 4.76

13.Metalik Olm.Di¤.Min.Ür. 75.7 99.2 6.96 6.45 8.43 -2.17 3.56

14.Ana Metal Sanayi 81.9 98.4 6.03 6.04 6.73 -0.61 5.67

C.Genellikle Yat›r›m Mallar› 88.4 123.6 20.13 20.81 25.13 -0.99 4.23

15.Metal Eflya Sanayi 69.6 83.1 4.17 3.56 3.87 -0.30 6.16

16.Makina ve Techizat ‹ma. 85.7 108.4 5.37 5.63 6.60 -0.54 5.48

17.Buro,Muhase.,Bilgi ‹fll.M. 680.9 2732.5 0.01 0.10 0.23 7.23 -20.30

18.Elektrikli Makina ve Cih. 81.7 92.8 3.65 3.65 3.87 -0.48 4.53

19.Haber.Techizat,Radyo.TV 95.9 121.6 0.89 1.05 1.13 -6.70 6.33

20.T›bbi,Has. Optik Al.Saat 66.4 87.0 0.51 0.42 0.57 0.10 -0.19

21.Motorlu Kara Tafl›tlar› 100.8 163.8 4.20 5.18 7.70 -1.42 3.98

22.Di¤er Ulafl›m araçlar› 76.3 80.4 1.32 1.23 1.17 0.45 0.84



2002-2007 döneminde y›ll›k ortalama reel ücret gerilemesinin en yüksek oldu¤u
sektörler, s›ras›yla, haberleflme teçhizat›-radyo-TV (yüzde –6.4), metalik olmayan di-
¤er mineral ürünler (yüzde –2.8), ana metal sanayi (yüzde –2.4), deri-bavul-ayakka-
b› (yüzde –2.2), motorlu kara tafl›tlar› (yüzde –2.1) ve ka¤›t-ka¤›t ürünleri (yüzde
–1.3) sektörleridir. Asya-pasifik rekabetinden en olumsuz etkilenen ve istihdam ve
üretim gerilemesinin yafland›¤› tekstil ve giyim eflyas› sektörlerinde ise, bu dönemde
reel ücretlerdeki y›ll›k ortalama art›fl, s›ras›yla, yüzde 0.7 ve yüzde 1.8 oranlar›nda
gerçekleflmifltir. Ücret seviyesinin genelde düflük oldu¤u bu sektörlerde, son y›llarda
asgari ücret art›fllar›n›n yüksek belirlenmesi paradoksal bir durum yaratm›flt›r.

‹malat sanayi genelinde, özellikle 2002-2007 döneminde belirginleflen üretim ve
ihracat art›fllar›n›n sektörün istihdam›na s›n›rl› ölçüde yans›d›¤›, iflgücü verimlili¤in-
deki art›fllar›n ise reel ücretlere yans›t›lmad›¤› görülmektedir. ‹malat sanayi içinde,
tüketim mallar› grubundan yat›r›m mallar› grubuna istihdam kaymas› gerçekleflmifl,
ancak yat›r›m mallar› grubunun istihdam kapasitesinin s›n›rl› olmas› imalat sanayi
genelinde istihdam art›fl›n› s›n›rland›rm›flt›r. 

‹flgücü verimlili¤i, özellikle yat›r›m mallar› grubunda reel ücretlere yans›t›lmam›fl,
hatta bu grupta reel ücretler gerilemifltir. 2002-2007 döneminde, yat›r›m mallar› gru-
bunda iflgücü verimlili¤i y›lda ortalama yüzde 9.8 oran›nda artarken, reel ücretler
y›lda ortalama yüzde 1.0 oran›nda gerilemifltir. Bu e¤ilim, yat›r›m mallar› grubunda
yarat›lan yeni istihdam›n niteli¤i ve kalitesinin önemli ölçüde bir de¤iflime u¤rad›¤›-
n› göstermektedir. 2002-2007 döneminde, yat›r›m mallar› grubunda endüstri-içi tica-
ret oranlar›n›n yükselmesinin bu e¤ilimde belirgin bir etkiye sahip oldu¤u düflünül-
mektedir. Ayr›ca, global rekabet ve endüstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas› yan›s›ra, son
y›llarda Türk liras›n›n güçlenmesi de firmalar› verimlilik art›fl›na zorlam›flt›r. Bu du-
rum, firmalar›n karl›l›klar›n› korumalar›na ve dezenflasyon sürecinin devam›na im-
kan sa¤lam›fl, ancak imalat sanayinin katma de¤er ve istihdam yaratma kapasitesini
de önemli ölçüde s›n›rland›rm›flt›r.    

3.2. D›fl ticarette ülke yo¤unlaflma oranlar›:“asyal›laflma”

D›fl ticaret performans›n›n belirleyicili¤i ve süreklili¤i, ihracat ve ithalat yap›lan ül-
kelerin çeflitlili¤ine de ba¤l› bulunmaktad›r. Bu nedenle, d›fl ticarette ülke yo¤unlafl-
ma oranlar›n›n da bilinmesini gerektirmektedir. Di¤er taraftan endüstri-içi ticaretin
co¤rafik yans›malar›n›n da bilinmesinin makro ekonomik politikalar üzerindeki et-
kilerinin görülebilmesi aç›s›ndan önemli görülmektedir.
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3.2.1. Ülke yo¤unlaflma oranlar›

Ülke yo¤unlaflma oranlar›n›n hesaplanmas›nda H.Hirschman Endeksinden (H.H.
Endeksi) yararlan›lm›flt›r. H.H. Endeksi mal ve hizmet piyasalar›nda yo¤unlaflma
oran›n›n ölçülmesinde yayg›n olarak kullan›lmakta olup, ithalat ya da ihracat yap›-
lan ülkelerin pazar paylar›n›n karelerinin toplanmas› suretiyle hesaplanmaktad›r.
H.H. Endeks de¤erinin artmas›, ülke say›s›n›n giderek azalmas› ya da ülke say›s› çok
olsa bile, ticaretin baz› ülkelerde toplulaflt›¤› fleklinde yorumlanmaktad›r. Di¤er bir
deyiflle H.H. Endeksinin küçük olmas›, ticaret yap›lan ülke çeflitlili¤i aç›s›ndan zen-
ginli¤e iflaret etmektedir.

‹thalat ve ihracatta ülke çeflitlili¤i 1996-1998 döneminde paralel hareket ederken,
1999-2001 döneminde gerek global ve gerekse yerel dinamiklerdeki de¤iflimlerin
(Asya ve Rusya krizleri, depremler, 2001 krizi, çapraz kur geliflmeleri vb.) etkisiyle
ithalattaki ülke çeflitlenmesi, ihracata nazaran daha olumlu olmufltur. 2002-2007 dö-
neminde ise ülke çeflitlenmesi aç›s›ndan ihracat›n daha a¤›rl›kl› bir geliflme göster-
di¤i anlafl›lmaktad›r.

Endeks de¤erlerine bak›ld›¤›nda, 2005 y›l›nda ilk defa ihracattaki ülke çeflitli¤inin
ya da zenginli¤inin ithalat›n üzerine ç›kt›¤› görülmektedir. ‹thalattaki ülke çeflitlen-
mesinin 2000-2007 döneminde enerji ithalat›ndaki belirgin art›fllara ra¤men dura-
¤anlaflt›¤› ve hatta son iki y›lda çeflitlenme e¤iliminin tersine döndü¤ü, buna karfl›-
l›k ihracat pazarlar›m›zdaki zenginleflme sürecinin sürdü¤ü anlafl›lmaktad›r.
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‹thalat yapt›¤›m›z ülkeler ve a¤›rl›klar›n›n son 5 y›ll›k dönemde sabitlenme ve
sonras›nda tersine dönme e¤ilimine girmesi, ihracat pazarlar›m›zda ise çeflitlili¤in gi-
derek artmas› genel bir tespit olmas›na ra¤men, d›fl ticaretimizin kaynak ülkelerin-
de bölgesel olarak yap›sal bir de¤iflim yaflanmaktad›r. Bölgeler aras›ndaki ticaret
kaymalar›nda, içsel dinamikler kadar d›flsal dinamikler de etkili olmaktad›r. 

Tablo.22- Seçilmifl ülkeler

Bölgeleraras› ticaret kaymalar›n› görebilmek için, yukar›da belirli bir tutar›n üze-
rinde ithalat ve/veya ihracat yapt›¤›m›z seçilmifl ülkelere bölgesel bazda toplulaflt›-
r›larak bak›lm›flt›r. Bölgesel bafll›klar alt›nda toplanm›fl seçilmifl ülkelerle iliflkiler aç›-
s›ndan bulgular›m›z afla¤›da özetlenmektedir:

• ‹thalat›m›z giderek “Asyal›laflma”ktad›r. ‹thalat pazar›m›z belirgin bir flekilde AB
15 ve ABD’den, Asya ve AB-10 ülkelerine kaymaktad›r.

• ‹thalat›m›z içinde “AB 15” ülkelerinin pay› 1996-2000 döneminde ortalama olarak 
yüzde 52 civar›nda iken, bu oran 2001 krizi ile birlikte nispi fiyatlarda ve çapraz
kurlarda yaflanan köklü de¤iflimlerin de etkisiyle 2001-2006 döneminde yüzde 42
civar›na, 2007 y›l›nda ise yüzde 34’e gerilemifltir. Bu oranlar baflta ABD olmak
üzere “Amerika” ülkelerinde de benzeri bir e¤ilim göstermifl ve s›ras›yla yüzde
9,9, yüzde 7,2 ve yüzde 6,9 olmufltur.
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AB 15 AB 10 Di¤er Amerika Asya I Asya II Afrika ve 
Avrupa Orta Do¤u

Almanya
‹ngiltere
Fransa
‹talya
Hollanda
‹spanya
Belçika
Avusturya
Danimarka
Yunanistan
‹sveç
Lüksemburg
Portekiz
‹rlanda
Finlandiya

Polonya
Macaristan
Çek Cumh.
Slovenya
Slovakya
Letonya
Litvanya
Malta
G. K›br›s
Estonya

‹sviçre
Norveç
Romanya
Bulgaristan
Arnavutluk
Bosna
Hersek
S›rbistan
Makedonya
KKTC

ABD
Brezilya
Kanada
Meksika
fiili
Arjantin
Kolombiya

Çin
Güney Kore
Japonya
Hindistan
Pakistan
Endonezya
Malezya
Singapur
Hong Kong
Filipinler
Tayvan
Tayland
Vietnam

Rusya
Ukrayna
Kazakistan
Gürcistan
Azerbaycan
Özbekistan
Türkmenistan

‹ran
Suudi
Arabistan
Libya
Cezayir
Güney Afrika
‹srail
Suriye
M›s›r
Nijerya
B.Arap
Emirlikleri
Lübnan
Fas
Ürdün
Kuveyt
Yemen
Sudan
Tunus



• Buna karfl›l›k Asya ülkelerinden yap›lan ithalatta önemli art›fllar yaflanmaktad›r. 
Asya ülkelerinden yap›lan enerji ithalat›n›n yaratt›¤› etkileri görebilmek için, se-
çilmifl ülkeler petrol ihracatç›s› olmayan (Asya I) ve enerji ihraç eden ülkeler (As-
ya II) olmak üzere iki bölümde incelenmifltir. 1996 y›l›nda seçilmifl Asya ülkele-
rinin ithalat pazar›m›zdaki yeri yüzde 16,8 iken, bu oran 2007 y›l›nda 19,5 puan
artarak yüzde 36,3’e yükselmifltir. Bu art›fl›n 8,2 puan› Asya I ülkelerinden, 11,3
puan› ise Asya II ülkelerinden kaynaklanmaktad›r.

Tablo.23- Seçilmifl ülkelerde d›fl ticaret geliflmeleri

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z
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1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AB 15 49,7 54,0 52,2 51,4 51,2 51,8 51,6 48,8 47,9 46,7
AB 10 2,3 2,1 2,1 2,3 2,8 3,0 2,9 3,4 3,6 4,3
Di¤er Avrupa 5,1 5,2 5,3 4,7 5,3 6,0 6,1 7,2 8,0 8,9
Amerika 7,8 10,2 12,4 11,1 10,4 8,7 8,7 7,7 6,8 4,8
Asya I 5,7 3,3 3,2 3,0 3,7 3,4 2,5 2,5 2,7 2,8
Asya II 11,2 5,6 5,7 6,1 6,1 6,0 5,9 6,5 7,7 8,9
Afrika &Orta Do¤u 13,3 13,6 12,2 13,4 12,5 12,5 12,6 13,0 13,0 13,9
Serbest Bölgeler 1,9 2,9 3,2 3,0 4,0 4,1 4,1 4,0 3,5 2,7
Di¤er Ülkeler 2,8 3,1 3,7 5,0 4,1 4,6 5,6 6,8 6,7 6,9

- Irak 1,8 2,9 3,7 3,0 2,6
- Di¤er 2,8 3,1 3,7 5,0 4,1 2,8 2,7 3,1 3,7 4,3

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

AB 15 53,0 52,6 48,8 44,2 45,2 45,7 43,4 38,9 36,4 34,1
AB 10 0,9 1,1 1,4 1,6 2,3 2,6 3,2 3,2 3,1 3,3
Di¤er Avrupa 4,6 4,1 4,3 5,8 7,2 7,4 6,9 7,0 6,5 6,5
Amerika 10,2 9,0 8,6 9,1 7,6 6,8 6,5 6,5 6,5 6,9
Asya I 9,9 11,4 11,6 11,2 11,7 13,0 14,9 16,6 17,0 18,1
Asya II 6,9 9,1 10,4 11,1 10,6 11,1 13,1 14,7 16,6 18,2
Afrika &Orta Do¤u 11,6 8,6 10,4 13,2 10,7 10,1 9,3 10,8 11,8 10,3
Serbest Bölgeler 0,7 1,2 0,9 0,7 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Di¤er Ülkeler 2,1 2,8 3,5 3,1 3,6 2,4 1,9 1,7 1,6 1,9

- Irak 0,2 0,5 0,4 0,3 0,4
- Di¤er 2,1 2,8 3,5 3,1 3,6 2,2 1,4 1,3 1,3 1,5

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

AB 15 56,8 50,1 45,3 21,5 31,4 32,7 28,4 22,2 18,1 12,6
AB 10 -0,8 -1,0 0,8 -0,7 1,2 1,7 3,6 2,8 2,3 1,5
Di¤er Avrupa 4,0 2,2 3,4 9,0 11,7 10,5 8,4 6,6 4,0 2,4
Amerika 13,0 6,9 4,7 2,8 1,0 2,9 2,4 4,5 6,0 10,4
Asya I 14,7 26,6 20,4 36,6 30,4 33,4 37,6 40,6 39,5 44,2
Asya II 2,1 15,7 15,2 26,8 21,2 21,9 26,3 28,5 30,6 34,0
Afrika &Orta Do¤u 9,6 -0,9 8,5 12,8 6,4 4,9 3,3 6,9 9,8 4,2
Serbest Bölgeler -0,7 -1,9 -1,5 -6,3 -5,6 -6,1 -5,1 -5,1 -3,7 -2,7
Di¤er Ülkeler 1,3 2,4 3,3 -2,7 2,3 -2,0 -4,9 -6,9 -6,6 -6,6

- Irak -3,2 -3,9 -5,3 -4,1 -3,4
- Di¤er 1,3 2,4 3,3 -2,7 2,3 1,2 -1,0 -1,6 -2,5 -3,1

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Toplam ‹hracat (% Da¤›l›m)

Toplam ‹thalat (% Da¤›l›m)

Toplam D›fl Ticaret Dengesi (% Da¤›l›m, + aç›k / - fazla)



• Asya ülkeleri d›fl›nda ithalat pazar›ndaki pay›n› art›ran di¤er ülke grubu AB 10 ül-
keleridir. AB 10 ülkelerinin ithalat pazarlar›m›zdaki pay› 1996-2001 döneminde
ortalama olarak yüzde 1,2 civar›nda iken, 2002-2007 döneminde bu pay yüzde
2,7’ye yükselmifltir.

• ‹hracat pazarlar›m›zda ise, ülke çeflitlenmesi yaflanmas›na ra¤men bölgesel olarak 
ithalat pazarlar›m›z ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok belirgin bir de¤iflim yaflanmad›¤›
görülmektedir. Son 5 y›lda ihracat içerisinde AB 15 ülkelerinin pay› yüzde 49, Af-
rika-Orta Do¤u ülkelerinin pay› yüzde 13 civar›nda seyretmifltir.

• ‹hracatta dikkati çeken bir di¤er geliflme serbest bölgelere yap›lan ihracat›n 2005 
y›l›na kadar düzenli bir art›fl göstermesidir. 1996 y›l›nda serbest bölgelerin ihra-
cat içerisindeki pay› yüzde 2’ler civar›nda iken, 2005 y›l›na kadar düzenli bir ar-
t›fl göstererek yüzde 4’ler seviyesine yükselmifltir. fiubat 2004 tarihinde serbest
bölgelere tan›nan vergisel teflviklerin imalat d›fl›ndaki yeni faaliyetler için kald›r›l-
mas› sonras›nda bu e¤ilim tersine dönmüfltür.

• D›fl ticarette yaflanan bölgesel de¤iflim, en belirgin olarak d›fl ticaret dengesinden 
görülebilmektedir. AB 15 ve Amerika ülkeleri ile yap›lan ticaret iliflkisi sonucun-
da oluflan aç›k çok önemli ölçüde azal›rken, Asya ülkeleri ile önemli bir d›fl tica-
ret aç›¤›n›n ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.
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Tablo. 24- Seçilmifl ülke gruplar›nda d›fl ticaret dengesi

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

• 1996 y›l›nda d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde 57’si AB 15 ülkeleri ile olan ticaret iliflkile-
rinden kaynaklan›rken, bu oran son 10 y›lda düzenli bir gerileme e¤iliminde ol-
mufl ve 2007 y›l›nda AB 15 ülkelerinin d›fl ticaret aç›¤›na katk›s› yüzde 13’ler se-
viyesine gerilemifltir. Di¤er bir deyiflle 2007 y›l›nda gerçekleflen 63 milyar dolarl›k
d›fl ticaret aç›¤›n›n sadece 8 milyar dolar› AB 15 ülkelerinden kaynaklanmaktad›r.

• Buna karfl›l›k, 2007 y›l›ndaki 62.8 milyar dolarl›k toplam d›fl ticaret aç›¤›n›n 49,2 
milyar dolar› Asya I ve Asya II ülke gruplar›ndan kaynaklanmaktad›r. 1996 y›l›n-
da Asya ülkelerinin toplam d›fl ticaret aç›¤› içerisindeki pay› yüzde 16,8 iken, bu
katk› gümrük birli¤ini takip eden 1997-2000 döneminde ortalama olarak yüzde
33, 2001-2003 döneminde yüzde 57, 2004 y›l›nda yüzde 64, 2005 y›l›nda yüzde
69, 2006 y›l›nda yüzde 70 ve 2007 y›l›nda  ise yüzde 78’e yükselmifltir. 
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AB 15 Amerika Asya I Asya II Afrika & AB 10 Di¤er Serbest Di¤er Toplam
Ortado¤u Avrupa Bölge

1996 -11,589 -2,644 -3,004 -424 -1,958 163 -821 150 -275 -20,402

1997 -12,622 -3,039 -4,316 -124 -1,259 205 -788 250 -605 -22,298

1998 -10,579 -2,373 -5,029 -1,097 264 132 -458 413 -220 -18,947

1999 -7,052 -966 -3,739 -2,216 130 138 -310 273 -342 -14,084

2000 -12,101 -1,268 -5,455 -4,063 -2,260 -202 -902 400 -877 -26,728

2001 -2,162 -285 -3,688 -2,699 -1,293 68 -908 631 271 -10,065

2002 -4,863 -152 -4,704 -3,287 -985 -188 -1,816 864 -364 -15,495

2003 -7,212 -637 -7,388 -4,843 -1,088 -384 -2,317 1,339 443 -22,087

2004 -9,770 -840 -12,925 -9,027 -1,151 -1,222 -2,882 1,752 1,693 -34,373

2005 -9,596 -1,930 -17,558 -12,323 -3,008 -1,224 -2,872 2,213 3,000 -43,298

2006 -9,806 -3,247 -21,324 -16,534 -5,305 -1,246 -2,147 2,023 3,544 -54,041

2007 -7,907 -6,561 -27,767 -21,394 -2,646 -926 -1,482 1,719 4,131 -62,833

1996 -11,550 -2,406 -2,982 487 2,236 167 -707 150 -159 -14,764

1997 -12,458 -2,837 -4,276 808 2,420 201 -585 250 50 -16,427

1998 -10,344 -2,218 -4,986 -227 2,705 113 -331 413 175 -14,700

1999 -6,795 -897 -3,716 -861 2,699 139 -188 273 300 -9,046

2000 -11,602 -1,123 -5,418 -1,564 2,163 -198 -594 400 408 -17,528

2001 -1,925 -266 -3,671 14 3,064 63 -21 631 921 -1,190

2002 -4,567 -59 -4,638 -378 3,092 -234 -384 864 683 -5,621

2003 -6,281 -566 -7,318 -799 4,308 -390 -225 1,339 989 -8,943

2004 -8,883 -748 -12,761 -2,948 6,021 -1,200 -506 1,752 1,321 -17,952

2005 -9,347 -1,923 -17,380 -2,801 6,387 -1,261 40 2,209 3,149 -20,926

2006 -9,898 -2,999 -21,290 -3,239 7,007 -1,291 534 2,015 3,786 -25,376

2007 -8,101 -6,243 -27,567 -3,477 8,850 -1,058 1,949 1,704 4,185 -29,758

Toplam D›fl Ticaret Dengesi (Milyon Dolar)

Alt›n ve Enerji hariç D›fl Ticaret Dengesi (Milyon Dolar)



Enerji fiyatlar›nda meydana gelen de¤iflimler ve enerji politikalar›nda “al ya da
öde” gibi uygulamalar›n enerji ithalat› faturas›n› farkl›laflt›rmas›, ithalat pazarlar›nda
ve dolay›s›yla ithalat yo¤unlaflma oranlar›nda da önemli de¤iflimler yaratmaktad›r.
Bu nedenle ithalattaki ülke çeflitlenmesini enerji d›fl› ithalat aç›s›ndan de¤erlendir-
mek gerekli olmaktad›r. Ayr›ca, TÜ‹K parasal olmayan alt›n ticaretini d›fl ticaret ra-
kamlar›na dahil etmeye 2002 y›l› bafl›ndan itibaren bafllam›flt›r. 2001 y›l› rakamlar›n-
da da geriye dönük olarak bir düzeltme yaparak, parasal olmayan alt›n ithalat›n› da-
hil etmifltir. Bu nedenle, 1996-2007 dönemini daha sa¤l›kl› bir flekilde de¤erlendire-
bilmek için enerji yan›nda parasal olmayan alt›n ithalat›n›n da toplam ithalat rakam-
lar›ndan ar›nd›r›lmas› gerekmektedir. Afla¤›da alt›n ve enerji d›fl›ndaki mal gruplar›
için bölgesel ticaret rakamlar›ndaki de¤iflim ayr›ca analiz edilecektir.

• Enerji ve alt›n d›fl› toplam ithalat dikkate al›nd›¤›nda “Asyal›laflma” etkisi daha da 
belirginleflmektedir. Asya ülkelerinin enerji ve alt›n d›fl› ithalat pazarlar›m›z için-
deki pay› 2007 y›l›nda yüzde 33’e yükselmektedir. Bu oran 1996 y›l›na göre 16,1
puanl›k bir art›fla tekabül etmektedir. Bu art›fl›n 11,8 puan› ya da baflka bir deyifl-
le yüzde 73’ü Asya I ülkelerinden, 4,3 puan› ise Asya II ülkelerinden kaynaklan-
maktad›r.

Tablo.25- Seçilmifl ülkelerden yap›lan ithalat geliflmeleri 
(enerji ve parasal olmayan alt›n hariç)

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z
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1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

AB 15 60,8 59,4 57,8 55,6 55,7 55,3 51,6 48,8 46,6 43,4

AB 10 1,0 1,2 1,7 2,1 2,9 3,2 3,8 4,1 4,0 4,2

Di¤er Avrupa 4,9 4,3 4,5 4,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2

Amerika 11,2 10,2 10,0 11,5 9,0 8,2 7,7 7,7 7,9 8,4

Asya I 11,4 13,0 14,0 14,3 14,6 16,2 18,0 20,9 21,9 23,2

Asya II 5,5 6,6 6,9 5,8 6,2 6,5 8,4 8,2 9,2 9,8

Afrika &Orta Do¤u 2,2 2,4 2,7 3,3 3,1 2,4 2,0 2,7 3,0 3,3

Serbest Bölgeler 0,8 1,4 1,1 0,9 1,4 1,1 1,0 0,8 0,9 0,9

Di¤er Ülkeler 2,1 1,5 1,4 1,9 1,8 1,7 2,2 1,3 1,3 1,6

- Irak 0,2 0,6 0,0 0,1 0,0

- Di¤er 2,1 1,5 1,4 1,9 1,8 1,5 1,6 1,3 1,3 1,6

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Enerji ve Alt›n D›fl› Toplam ‹thalat (% Da¤›l›m)



• AB 15 ve Amerika ülkelerinin toplam ithalat pazarlar›m›zdaki kay›plar›, enerji ve 
alt›n ithalat› d›fl›ndaki ithalat verilerinden çok daha net olarak görülebilmektedir.
AB 15 ve Amerika ülkelerinin ithalat pay› 1996 y›l›nda yüzde 72 iken, bu pay
1997-2000 döneminde ortalama yüzde 69’a, 2001-2004 döneminde yüzde 64’e,
2005-2007 döneminde ise yüzde 54’e gerilemifltir. Bu oranlar Türkiye’nin ithala-
t›nda AB 15 ve seçilmifl Amerika ülkelerinin giderek artan bir flekilde nispi önem-
lerini kaybettiklerini göstermektedir.

• Asya ülkeleri kadar olmasa da AB 10 ülkeleri de giderek artan ölçüde ithalat›m›z-
dan pay almaktad›r. 1996 y›l›nda yüzde 1 civar›nda olan paylar›n›n, 2007 y›l›nda
yüzde 4’ün üzerine ç›kt›¤› görülmektedir.

• Alt›n ve enerji d›flar›da b›rak›ld›¤›nda, d›fl ticaret aç›¤›nda Asya ekonomilerinin 
belirleyici rolü çok daha net olarak gözükmektedir. 1996 y›l›nda 14,8 milyar do-
lar olan d›fl ticaret aç›¤›na Asya ülkelerinin katk›s› 2,5 milyar dolar civar›nda
iken, 2007 y›l›nda 29,8 milyar dolar olarak gerçekleflen alt›n ve enerji d›fl› d›fl ti-
caret dengesinin 31 milyar dolar› Asya ülkeleri ile yap›lan d›fl ticaretten kaynak-
lanmaktad›r.
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D›fl ticaretimizde yaflanan ve yukar›da özetlenen bölgesel farkl›laflmada en az iç
dinamikler kadar, d›fl dinamikler de rol oynamaktad›r. Çünkü Asya-Pasifik bölgesi
sadece Türkiye için de¤il, dünya geneli için bir üretim merkezi haline dönüflmekte-
dir. D›fl ticarette yaflanan bu co¤rafik de¤iflimin, Türkiye’nin üretim modeli, fiyatlar
genel düzeyi ve istihdam yap›s›nda da önemli sonuçlar  ortaya ç›kard›¤›n›n alt›n›n
çizilmesi gerekir.

Sonuç olarak,  AB-15 ihracat aç›s›ndan önemli ticaret partnerimiz olmaya devam
ederken, Asya-Pasifik’in dünya üretim üssü haline dönüflmesinin ve Gümrük Birli¤i
gere¤i uygulanan ortak gümrük tarifesi politikas›n›n da etkisiyle, ithalat›m›z ve do-
lay›s›yla d›fl ticaret dengemiz “Asyal›laflma”ktad›r. Türk Liras›nda yaflanan de¤er-
lenme nedeniyle “Asya’dan al, Avrupa’ya sat” olgusunun son y›llarda daha da be-
lirginleflti¤inin alt›n›n çizilmesi gerekmektedir. Bu olgu, yerli firmalar›n Avrupa pi-
yasas›nda kalabilmeleri aç›s›ndan rekabet koflullar›n›n getirdi¤i bir zorunluluk oldu-
¤u kadar, daha önce mal ithal edilen AB ve ABD’li firmalar›n Asya’ya tafl›nmas›n›n
da bir sonucu olarak görülmektedir. 
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3.2.2. Sektörel asyal›laflma oranlar›

D›fl ticarette yaflanan bu co¤rafik tafl›nman›n sektörel dinamiklerini görebilmek
için, Asya I ülkelerinden yap›lan ithalat›n sektörel da¤›l›m› ve toplam ithalat içinde-
ki paylar›na bak›ld›¤›nda, “Asyal›laflma” etkisinin sanayi sektörlerin hemen hemen
tamam›na yayg›nl›k gösterdi¤i, daha özelde makina ve ulafl›m araçlar› alt sanayi sek-
törlerinde bu etkinin belirgin oldu¤u görülmektedir. 

“Asyal›laflma” etkisi, özellikle son 5 y›lda yerel paran›n de¤er kazanmas›yla daha
belirginleflmifltir. Asya I ülkelerinden yap›lan ithalat düzeyi 1996-2002 döneminde
y›ll›k ortalama 5,3 milyar dolar seviyesinde seyretmifltir. Ancak sözkonusu bölgeden
ithalat 2003 y›l›nda 9 milyar dolara, 2007 y›l›nda ise  30,8 milyar dolara yükselmifl-
tir. Bu ithalat seviyesinin yaklafl›k 28 milyar dolar› sanayi ürünlerine iliflkindir. Di-
¤er bir deyiflle, 2007 y›l›nda Asya I ülke grubundan yap›lan ithalat›n yaklafl›k yüzde
92’si sanayi ürünüdür.

Asya I ülke grubundan yap›lan ithalat›n, toplam ithalat içindeki paylar›na bak›l-
d›¤›nda, “Asyal›laflma” n›n sektörel etki dereceleri daha net olarak görülebilmekte-
dir. “Asyal›laflma” etkisi g›da ve madencilik ürünlerinde, sanayi ürünlerine nazaran
daha s›n›rl› kalmakla birlikte, demir-çelik ve kimya alt sektörleri hariç olmak üzere
di¤er sanayi alt sektörlerinde yap›lan ithalatta sözkonusu ülkeler belirleyici rol oy-
namaktad›r. 1996-2007 döneminde bu ülkelerden yap›lan ithalat›n, toplam ithalat
içindeki pay›nda tar›m sektörü ürünlerinde 8,4 puan, madencilik ürünlerinde  1,2
puan, sanayi ürünlerinde ise 13,7 puan art›fl gerçekleflmifltir. Toplam ithalattaki ar-
t›fl tutar› ise 8,2 puan olarak hesaplanmaktad›r.

Asya I ülkeleri, enerji ve alt›n ihraç eden ülkeler olmad›klar›ndan, bu ülkelerin
toplam ithalat›m›zdan ald›klar› pay› daha gerçekçi bir biçimde görebilmek aç›s›n-
dan, enerji ve alt›n d›fl› ithalat rakamlar› esas al›nd›¤›nda, ithalat›m›zda “Asyal›laflma”
etkisi daha belirginleflmektedir. Seçilmifl Asya I ülkelerinin toplam ithalat›m›z için-
deki pay›, alt›n ve enerji faturas› ay›kland›¤›nda, yüzde 18,1’lik seviyesinden yüzde
23,2’ye yükselmektedir. Sözkonusu ülkelerin paylar›n›n 1996 y›l›na göre 11,8 puan-
l›k bir art›fl gösterdi¤i görülmektedir.

Sanayi sektörünün alt detaylar›na bak›ld›¤›nda, Asya I ülkelerinin enerji ve alt›n
d›fl› toplam ithalat içindeki pay›, seyahat eflyas›nda yüzde 89, ayakkab› sektöründe
yüzde 75, dokumac›l›k sektöründe yüzde 56, haz›r giyim  sektöründe yüzde 49 se-
viyelerine ulaflm›flt›r. Alt sektörler itibariyle ithalat›n “asyal›laflma” derecelerine Tab-
lo.27’de yer verilmifltir.
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Tablo.26- Asya I ülkelerinden yap›lan ithalat ve kompozisyonu 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.
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1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tar›msal ürünler 399 303 407 311 449 592 704 878 1,149 1,631
- G›da maddeleri 235 187 211 159 218 310 352 425 499 599
- Hammaddeler 164 117 196 152 231 282 352 453 650 1,032

Madencilik ürünleri 62 66 97 73 122 151 287 357 584 928
Sanayi ürünleri 3,854 4,198 5,816 4,216 5,397 8,236 13,465 18,149 21,928 28,250

- Demir ve çelik 52 126 168 389 158 181 212 350 588 1,197
- Kimyasallar 345 414 533 484 696 887 1,256 1,737 2,176 3,071
- Di¤er yar› mamüller 190 225 300 171 253 410 680 1,057 1,649 1,985
- Makina ve ulafl›m araçlar› 2,192 2,398 3,337 2,053 2,625 4,367 7,828 10,656 12,196 14,710
- Dokumac›l›k ürünleri 671 548 775 656 1,019 1,390 1,788 2,095 2,398 3,417
- Haz›r Giyim ürünleri 18 44 71 72 82 133 268 350 515 772
- Di¤er tüketim mallar› 386 442 633 391 565 870 1,433 1,904 2,405 3,097

Di¤er ürünler 12 50 14 29 64 29 37 2 8 1
Toplam 4,327 4,617 6,333 4,629 6,033 9,009 14,492 19,384 23,669 30,810

Tar›msal ürünler 9,2 6,6 6,4 6,7 7,4 6,6 4,9 4,5 4,9 5,3
- G›da maddeleri 5,4 4,0 3,3 3,4 3,6 3,4 2,4 2,2 2,1 1,9
- Hammaddeler 3,8 2,5 3,1 3,3 3,8 3,1 2,4 2,3 2,7 3,3

Madencilik ürünleri 1,4 1,4 1,5 1,6 2,0 1,7 2,0 1,8 2,5 3,0
Sanayi ürünleri 89,1 90,9 91,8 91,1 89,5 91,4 92,9 93,6 92,6 91,7

- Demir ve çelik 1,2 2,7 2,6 8,4 2,6 2,0 1,5 1,8 2,5 3,9
- Kimyasallar 8,0 9,0 8,4 10,5 11,5 9,8 8,7 9,0 9,2 10,0
- Di¤er yar› mamüller 4,4 4,9 4,7 3,7 4,2 4,5 4,7 5,5 7,0 6,4
- Makina ve ulafl›m araçlar› 50,7 51,9 52,7 44,3 43,5 48,5 54,0 55,0 51,5 47,7
- Dokumac›l›k ürünleri 15,5 11,9 12,2 14,2 16,9 15,4 12,3 10,8 10,1 11,1
- Haz›r Giyim ürünleri 0,4 0,9 1,1 1,5 1,4 1,5 1,9 1,8 2,2 2,5
- Di¤er tüketim mallar› 8,9 9,6 10,0 8,5 9,4 9,7 9,9 9,8 10,2 10,1

Di¤er ürünler 0,3 1,1 0,2 0,6 1,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tar›msal ürünler 8,2 8,9 9,8 10,1 11,2 11,2 11,6 13,6 15,8 16,6
- G›da maddeleri 8,3 9,2 9,9 10,7 11,4 11,1 11,4 12,9 14,3 11,6
- Hammaddeler 8,1 8,6 9,7 9,5 11,1 11,4 11,8 14,2 17,1 22,2

Madencilik ürünleri 0,8 0,9 0,8 0,7 1,0 1,0 1,4 1,3 1,5 2,0
Sanayi ürünleri 12,6 14,0 15,1 15,5 15,9 18,0 20,0 23,2 24,5 26,3

- Demir ve çelik 2,6 8,0 6,9 21,5 7,2 5,5 4,0 5,2 7,2 10,6
- Kimyasallar 6,0 6,6 7,2 7,8 8,8 8,5 8,8 10,6 11,8 13,9
- Di¤er yar› mamüller 7,6 10,0 10,7 8,1 9,4 11,7 14,2 18,2 23,0 23,9
- Makina ve ulafl›m araçlar› 13,9 15,6 16,3 16,2 16,8 20,3 23,2 28,0 28,3 29,5
- Dokumac›l›k ürünleri 31,8 28,7 36,3 34,2 35,8 40,4 42,9 47,2 51,2 55,5
- Haz›r Giyim ürünleri 10,3 21,1 26,7 30,0 28,8 31,4 41,2 44,5 46,9 49,3
- Di¤er tüketim mallar› 17,7 19,1 21,6 18,3 22,6 26,7 31,4 32,2 35,1 37,3

Di¤er ürünler 7,8 22,6 7,6 2,2 3,4 1,0 0,9 0,0 0,2 0,0
Toplam 9,9 11,4 11,6 11,2 11,7 13,0 14,9 16,6 17,0 18,1

Asya I ithalat› (Milyon Dolar)

Asya I ithalat›n›n kompozisyonu (% Da¤›l›m)

Asya I ithalat›n›n toplam ithalat içindeki pay› (% Pay)



1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tablo.27- Asya I ülkelerinin toplam ithalat içindeki paylar› 
(enerji ve alt›n hariç, Yüzde Pay) 

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.

92

Tar›msal Ürünler 8,2 8,9 9,8 10,1 11,2 11,2 11,6 13,6 15,8 16,6

G›da maddeleri 8,3 9,2 9,9 10,7 11,4 11,1 11,4 12,9 14,3 11,6

Tar›msal hammaddeler 8,1 8,6 9,7 9,5 11,1 11,4 11,8 14,2 17,1 22,2

Madencilik Ürünleri 1,9 2,4 2,4 2,4 2,2 1,9 2,0 2,4 2,6 3,2

Sanayi Ürünleri 12,6 14,0 15,1 15,5 15,9 18,0 20,0 23,2 24,5 26,3

Demir ve çelik 2,6 8,0 6,9 21,5 7,2 5,5 4,0 5,2 7,2 10,6

Kimyasallar 6,0 6,6 7,2 7,8 8,8 8,5 8,8 10,6 11,8 13,9

- Plastikler 5,1 6,4 7,3 6,4 9,0 8,8 10,3 12,7 15,7 19,4

- Eczac›l›k ürünleri 7,0 7,7 8,6 7,8 6,4 5,7 5,7 6,7 6,2 6,0

- Di¤er kimyasallar 6,1 6,3 6,7 8,3 9,7 9,5 9,3 10,7 11,2 12,7

Di¤er yar› mamüller 7,6 10,0 10,7 8,1 9,4 11,7 14,2 18,2 23,0 23,9

- Haz›rlanm›fl deri, post 9,1 3,5 4,0 3,5 3,7 3,8 5,7 7,2 8,5 11,8

- Kauçuk mamülleri 22,0 19,3 25,2 17,2 21,7 25,1 25,7 25,4 26,6 26,2

- Mantar ve a¤aç mamül. 8,5 16,8 9,6 13,5 12,3 10,7 12,2 17,5 29,0 28,1

- Ka¤›t, karton mamülleri 0,7 5,2 3,9 1,5 1,8 2,4 3,6 5,1 6,6 11,9

- Çimento alç› inflaat mal. 0,8 5,9 3,4 9,5 14,4 23,3 28,9 41,6

- Cam ve cam eflya 7,0 12,0 12,3 12,2 12,9 16,6 20,6 28,7

- Di¤er  metal d›fl› mineral. 5,6 7,3 10,2 8,4 10,7 15,5 19,2 32,3 38,8 35,7

- Metal eflya 9,4 12,4 14,8 11,8 13,3 16,5 18,9 22,6 27,9 28,0

Makina ve ulafl›m araçlar› 13,9 15,6 16,3 16,2 16,8 20,3 23,2 28,0 28,3 29,5

- Otomotiv sanayi ürünleri 17,4 16,2 13,9 9,6 9,2 10,8 14,1 14,7

- Büro ve haberleflme cihaz. 25,9 16,8 19,8 23,0 27,8 36,4 43,8 49,6

- Enerji üreten makinalar 5,1 9,6 4,4 2,8 9,3 11,2 10,1 10,1

- Di¤er elektriksiz makinalar 10,5 14,8 17,1 14,0 15,5 19,1 19,8 21,5

- Di¤er ulafl›m araçlar› 10,1 11,1 9,8 29,9 11,7 11,5 10,5 29,7

- Elektrikli makina ve cihaz. 14,1 18,8 21,2 19,0 22,4 28,4 39,7 48,4

Dokumac›l›k ürünleri 31,8 28,7 36,3 34,2 35,8 40,4 42,9 47,2 51,2 55,5

Haz›r Giyim ürünleri 10,3 21,1 26,7 30,0 28,8 31,4 41,2 44,5 46,9 49,3

- Deri ve kürkten giyim 34,4 31,5 46,4 61,7 65,9 56,3 59,3 57,3

- Di¤er giyim eflyas› 7,6 20,4 25,8 26,3 25,2 29,7 40,4 43,8

Di¤er tüketim mallar› 17,7 19,1 21,6 18,3 22,6 26,7 31,4 32,2 35,1 37,3

- S›hhi  tesisat, ›s›tma malze. 10,2 9,0 14,7 10,3 11,2 12,9 14,8 16,8 20,7 29,5

- Mobilyalar 6,1 5,0 7,2 6,6 9,4 17,5 22,8 30,5 37,9 41,6

- Seyahat eflyas› 38,1 56,7 60,8 64,2 71,0 77,6 88,6 89,2 89,4 88,5

- Ayakkab› 30,3 30,6 40,2 42,3 49,3 60,3 69,5 76,6 75,1 75,2

- Mesleki ve bilimsel aletler 8,8 10,2 16,8 9,9 15,1 16,3 15,9 17,5 20,0 20,5

- Di¤er tüketim mallar› 23,7 25,8 24,5 21,9 25,5 29,5 35,3 32,0 34,1 36,1

Di¤er Ürünler 7,8 22,6 7,6 9,0 12,3 6,5 8,2 3,0

Toplam 11,4 13,0 14,0 14,3 14,6 16,2 18,0 20,9 21,9 23,2



Türkiye’nin d›fl ticaret aç›¤› içinde Asya-I ülkelerinin gittikçe a¤›rl›kl› bir yap› ka-
zanmas›, sadece bu ülkelerin rekabet avantajlar›ndan dolay› dünya üretim üssü ol-
malar›ndan kaynaklanmamakta, ayn› zamanda Türkiye’nin bu ülkelere karfl› son y›l-
larda rekabet gücünü kaybetmesinden de kaynaklanmaktad›r15. Afla¤›daki tabloda,
Asya-I ülkelerinin baz›lar›n›n da içinde oldu¤u 15 ülkenin Türkiye’ye karfl› iflgücü
verimlili¤ine göre düzeltilmifl tüketici fiyatlar› bazl› rekabet gücü endeksleri veril-
mektedir. Ülke endeks de¤erlerinin yükselmesi, o ülkenin Türkiye’ye karfl› rekabet
gücü kazand›¤›n› göstermektedir.

Özellikle 2003-2004 döneminde, Asya-I kapsam›nda yer alan Çin, Güney Kore,
Tayland, Malezya ve Japonya’dan oluflan 5 ülke ortalamas› incelendi¤inde, bu gru-
bun Türkiye’ye karfl› rekabet güçlerini büyük ölçüde art›rd›klar› görülmektedir. Bu
e¤ilimin 2005 ve sonras› dönemde de artarak devam etti¤i tahmin edilmektedir. Se-
çilmifl AB ülkeleri ve ABD’nin Türkiye’ye karfl› rekabet güçlerindeki art›fl Asya-I ül-
kelerine göre çok daha s›n›rl› kalm›flt›r.

Tablo.28- ‹flgücü verimlili¤ine göre düzeltilmifl tüketici fiyatlar› 
bazl› rekabet gücü endeksi (1997=100)

Kaynak: Yükseler, Z. ( fiubat 2005). 

(*) Ülkelerin Türkiye’nin 1997 y›l› ithalat› içindeki paylar›na göre a¤›rl›kland›r›lm›flt›r.

Not: Endeks de¤erinin 100’ün üzerinde olmas›, o ülkenin Türkiye’ye karfl› rekabet gücü kazand›¤›n› göster-
mektedir.
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Ülke 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Almanya 100.0 111.2 126.5 142.6 116.9 122.9 121.4 120.8
‹talya 100.0 109.2 122.8 135.5 109.8 112.1 107.2 105.6
Fransa 100.0 113.0 130.6 148.3 121.6 126.7 123.4 125.0
‹spanya 100.0 108.2 119.6 127.6 101.8 104.5 100.0 98.6
‹ngiltere 100.0 107.4 119.0 117.3 102.9 109.1 120.3 116.8
Yunanistan 100.0 105.5 121.5 136.7 116.1 121.0 118.0 118.7
ABD 100.0 111.4 121.3 114.6 91.0 101.6 120.2 132.9
Brezilya 100.0 114.2 181.1 161.9 161.8 202.1 214.8 213.4
Rusya 100.0 130.0 195.5 200.3 141.5 148.4 159.4 157.1
Polonya 100.0 108.4 135.0 146.4 109.4 124.3 146.3 151.1
10 Ülke ortalamas›* 100.0 112.0 130.6 139.0 112.4 118.8 122.2 123.4

Japonya 100.0 117.9 112.4 106.6 99.0 115.7 130.6 140.0
Çin 100.0 118.3 137.5 141.6 120.6 144.6 183.4 208.8
Güney Kore 100.0 148.6 145.4 136.6 124.2 134.4 150.8 163.7
Tayland 100.0 124.1 127.9 131.4 121.4 132.9 156.5 167.2
Malezya 100.0 131.0 137.5 135.9 107.4 114.1 142.8 163.7
5 Ülke ortalamas›* 100.0 126.7 127.3 123.2 110.5 126.1 146.9 160.9

15 Ülke ortalamas›* 100.0 114.1 130.1 136.8 112.2 119.8 125.6 128.6
Türkiye 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

15 Detayl› bilgi için  Yükseler, Z. (fiubat 2005)’e bak›labilir.



3.3. Serbest bölge ticaret hacmindeki geliflmeler 

Dünyan›n bir çok ülkesinde yat›r›m, üretim, yabanc› sermaye ve teknoloji girifli-
ni h›zland›rmak, ekonominin girdi ihtiyac›n› ucuz ve düzenli bir flekilde temin ede-
bilmek ve bu flekilde istihdam ve rekabet imkanlar›n› art›rmak amac›yla serbest böl-
geler kurulmakta ve bu bölgelere çeflitli ayr›cal›klar sa¤lanmaktad›r. Türkiye de bu
modelden yararlanabilmek için bu bölgelere yönelik mali ve mali olmayan teflvik-
ler sa¤lamakta ve serbest bölge say›s›n› art›rmaktad›r. 

Uluslararas›laflma nedeniyle niteli¤i de¤iflen yeni üretim ve d›fl ticaret yap›s›na
uyum sa¤layarak rekabet flans›n› art›rma güdüsünün, firmalar›n serbest bölgelere
olan ilgisini art›raca¤› ve bu bölgelerdeki aktiviteler üzerine yans›malar› olaca¤› dü-
flünülerek, serbest bölgelerdeki aktivite geliflmeleri incelenmifltir.

Serbest bölgelerde gerçeklefltirilen ticaret hacminin 2004 y›l› itibariyle 22,1 milyar
dolara ulaflt›¤›, toplam d›fl ticaret hacmi içerisindeki pay›n›n 1996 y›l›na göre yakla-
fl›k 8,8 puan artarak 2004 y›l› itibariyle yüzde 14’lere ulaflt›¤› görülmektedir. Ancak,
2004 y›l›ndan itibaren ticaret hacminin, bölgeye yönelik teflviklerin k›s›tlanmas›n›n16

da etkisiyle geriledi¤i göze çarpmaktad›r. 

Di¤er taraftan, serbest bölgeye yönelik mal ak›m› 2007 y›l›nda 1996 y›l›na göre
yaklafl›k 6 kat artarak 11,3 milyar dolara, buna karfl›l›k ayn› dönemde bölgeden ç›-
kan mal ak›m› yaklafl›k 7 kat artarak 13,2 milyar dolara yükselmifltir. Dolay›s›yla,
bölgede yarat›lan de¤er 2007 y›l› itibariyle 1,9 milyar dolar olmufltur.
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16 6 fiubat 2004 tarih ve 5084 say›l› Kanun ile serbest bölgelere tan›nan ayr›cal›klar k›s›tlanm›flt›r. Buna göre sözkonusu tarihten sonra ruhsat alan ve
imalat sektörü d›fl›nda faaliyet gösteren firmalar›n elde ettikleri kazançlar aç›s›ndan gelir ve kurumlar vergisine tabi olmalar› sa¤lanm›flt›r. ‹malat ifli

ile u¤raflanlar›n ise bu tür gelirleri kurumlar vergisinden istisna edilmeye devam edilmektedir. Ayr›ca, bölgelerdeki firmalarda istihdam edilmek üze-
re ifle al›nan personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi uygulamas›n›n 2008 y›l› sonu itibariyle kald›r›lmas› karar› al›nm›flt›r. Ser-
best bölgelerin ticaret hacimlerinde 2004 ve sonras›nda meydana gelen göreceli daralmada bu k›s›tlamalar›n etkisi oldu¤u düflünülmektedir. 



Tablo.29- Serbest bölgeler ticaret hacmi ve d›fl ticaret istatistikleri ile iliflkisi

Kaynak: DTM, TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

Serbest bölgelerde artan ifllem hacminin, Türkiye’nin d›fl ticaret hacmi üzerine
yans›malar› olmaktad›r. Ancak, bu yans›ma kabul edilen d›fl ticaret rejimi gere¤i bi-
re bir olmamaktad›r. Türkiye’nin d›fl ticaret istatistikleri “özel ticaret sistemine”17 gö-
re oluflturuldu¤undan, üçüncü ülkelerden serbest bölgelere gelen ve üçüncü ülke-
lere giden mallara d›fl ticaret istatistiklerinde yer verilmemekte, serbest bölgelerden
yurtiçine giden ve yurtiçinden serbest bölgelere gelen mallar ise d›fl ticaret hacmi-
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17 Türkiye’nin d›fl ticaret istatistikleri “özel ticaret sistemi” ne göre oluflturulmaktad›r. Özel ticaret sistemi “gümrük s›n›r›” esas›na dayanmaktad›r. Güm-
rük s›n›r›, gümrük kanununun uyguland›¤› gümrük bölgesinin s›n›rlar›n› ifade etmektedir. Serbest bölgeler bir ülkenin siyasi s›n›rlar› içinde, ancak
gümrük s›n›rlar› d›fl›nda olan özel bölgelerdir. Genel ticaret sistemini uygulayan ülkelerde, gümrük bölgesi yerine “ekonomik bölge” tan›m› esas al›n-
d›¤›ndan, ülkeden serbest bölgelere giden-gelen mallar ihracat/ithalat say›lmamakta, ancak serbest bölgeden üçüncü ülkelere giden-gelen mallar ihra-
cat/ithalat say›lmaktad›r. Türkiye’de genel ticaret sistemine göre de istatistik üretilebilmesi için çal›flmalar sürdürülmektedir.

1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Yurtiçinden bölgeye 584 855 983 1,086 1,528 2,119 2,882 3,160 3,071 3,045

2. Bölgeden yurtiçine 1,244 3,194 4,748 3,060 3,729 5,406 7,465 7,888 7,939 7,917

3. Yurtd›fl›ndan bölgeye 1,230 2,774 4,396 2,713 3,589 5,638 7,520 7,704 7,951 8,300

4. Bölgeden yurtd›fl›na 576 1,064 1,174 1,472 2,257 3,445 4,243 4,610 4,863 5,311

5. Toplam 3,634 7,887 11,301 8,331 11,103 16,608 22,110 23,363 23,824 24,573

6. Bölgeye giren (1+3) 1,814 3,629 5,379 3,799 5,116 7,756 10,403 10,864 11,022 11,345

7. Bölgeden ç›kan (2+4) 1,820 4,258 5,922 4,532 5,986 8,852 11,708 12,498 12,802 13,228

8. Yarat›lan de¤er (7-6) 6 629 543 732 870 1,095 1,305 1,634 1,780 1,883

9. S. Bölgeler ihracat› 447 780 895 934 1,438 1,928 2,564 2,973 2,967 2,940

10. S. Bölgeler ithalat› 297 508 496 303 575 589 811 760 944 1,221

11.Toplam 744 1,288 1,391 1,237 2,013 2,517 3,375 3,733 3,911 4,161

12. ‹hracat 23,224 26,587 27,775 31,334 36,059 47,253 63,167 73,476 85,535 107,154

13. ‹thalat 43,627 40,671 54,503 41,399 51,554 69,340 97,540 116,774 139,576 169,987

14. Toplam 66,851 67,258 82,278 72,733 87,613 116,593 160,707 190,251 225,111 277,141

(2) / (5) 33,8 40,5 42,0 36,7 33,6 32,6 33,8 33,8 33,3 32,2

(9) / (1) 76,6 91,3 91,1 86,0 94,2 91,0 88,9 94,1 96,6 96,6

(10) / (2) 23,9 15,9 10,4 9,9 15,4 10,9 10,9 9,6 11,9 15,4

(10) / (9) 66,4 65,1 55,4 32,5 39,9 30,5 31,7 25,5 31,8 41,5

(5) / (14) 5,4 11,7 13,7 11,5 12,7 14,2 13,8 12,3 10,6 8,9

(11) / (14) 1,1 1,9 1,7 1,7 2,3 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5

(11) / (5) 20,5 16,3 12,3 14,8 18,1 15,2 15,3 16,0 16,4 16,9

(8) / (7) 0,3 14,8 9,2 16,2 14,5 12,4 11,1 13,1 13,9 14,2

Serbest bölgeler ticaret hacmi (Milyon Dolar)

TÜ‹K d›fl ticaret verilerine dahil edilen serbest bölge ticaret hacmi (Milyon Dolar)

Türkiye d›fl ticaret hacmi (Milyon Dolar)

Oranlar (Yüzde)



ne dahil edilmektedir. Di¤er bir deyiflle, serbest bölgelerde gerçeklefltirilen ticaret
hacminin çok düflük bir k›sm› d›fl ticaret istatistiklerimize yans›yabilmektedir. 

TÜ‹K verilerine göre, serbest bölgeler ile yap›lan d›fl ticarette 2002 sonras› dönemde
belirgin bir art›fl sözkonusudur. Serbest bölgelere yap›lan ihracat, 1996-2001 döne-
minde y›ll›k ortalama 750 milyon dolar civar›nda iken, 2002-2007 döneminde 2,5 mil-
yar dolara yükselmifltir. Ayn› dönemde serbest bölgelerden yap›lan ithalat ihracata
göre daha s›n›rl› kalm›fl ve 2007 y›l›nda 1,2 milyar dolarl›k bir ithalat yap›lm›flt›r. Böl-
geden yap›lan d›fl ticaretle ilgili olarak, ithalat / ihracat oran›, 1996 y›l›na göre 33 pu-
anl›k bir azalma ile 2001-2007 döneminde y›ll›k ortalama yüzde 33’e gerilemifltir.

Serbest bölgelerde gerçeklefltirilen ifllem hacimlerinin kompozisyonu incelendi-
¤inde, ana ticaret eksenlerinin yurtd›fl›ndan bölgeye ve bölgeden yurtiçine do¤ru ol-
du¤u gözlenmektedir. Bu nedenle, 2007 y›l› itibariyle bölgeden yurtiçine yap›lan ti-
caretin toplam ifllem hacmi içerisindeki pay› yüzde 32 civar›nda iken, yurtd›fl›na ya-
p›lan ticaretin pay› yüzde 22’ler seviyesinde kalm›flt›r.

Serbest bölgelerden yurtiçine ve yurtiçinden serbest bölgelere yap›lan ticaretin
hacimleri konusunda TÜ‹K ile DTM verileri aras›nda da farkl›l›klar ortaya ç›kmakta-
d›r. Nitekim, son 5 y›lda DTM’nin yurtiçinden bölgeye yönelik ifllem hacminin TÜ-
‹K verilerine ihracat olarak yans›yan k›s›m yüzde 94’ler seviyesinde iken, DTM’nin
bölgeden yurtiçine yönelik ifllem hacminin TÜ‹K verilerine ithalat olarak yans›yan
k›sm› sadece yüzde 12’ler seviyesinde kalmaktad›r. ‹thalat yans›mas›ndaki farkl›l›¤›n
genel olarak menflei ülke farkl›laflmas›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir. ‹thal
mal herhangi bir ülkeden önce bölgeye gelmekte, orada ifllenmeden gümrük s›n›r›-
na girmektedir. Bu durumda sözkonusu ithalat tutar› TÜ‹K istatistiklerinde serbest
bölgeden ithalat fleklinde de¤il, menflei ülkeden yap›lan ithalat olarak gösterilmek-
tedir. ‹hracatta iki veri aras›ndaki farkl›l›¤›n ise y›l sonu itibariyle henüz kapat›lama-
yan beyannamelerden kaynakland›¤› düflünülmektedir.

Karfl›lafl›lan bu farkl›l›klar›n giderilmesi, özellikle ithalat›n bir bölümünün herhan-
gi bir iflleme tabi olmad›¤› halde bölgeye u¤rad›ktan sonra aynen yurtiçine sokulma
saikleri önemlidir. Bu saikler, firmalar›n üretim ve d›fl ticaret modeli hakk›nda
önemli ipuçlar› tafl›yor olabilir. Bu nedenle, genel ticaret sistemine göre de verile-
rin derlenip d›fl ticaret istatistiklerine dahil edilmesi yönündeki mevcut çal›flmalar ta-
mamland›¤›nda, Türkiye’nin d›fl ticaret ve üretim yap›s›n›n görüntüsünün daha sa¤-
l›kl› görülebilece¤ine inan›lmaktad›r.
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Önceki bölümlerde Türkiye’nin üretim ve d›fl ticaret yap›s›nda yaflanan dönüflüm
tart›fl›lm›flt›r. Bu bölümde ise d›fl ticaret dengesine etki eden konjonktürel geliflme-
lerin etkileri analiz edilecektir. Konjonktürel etkiler, d›fl ticaret hadleri, çapraz kur
geliflmeleri, ithal mala olan talebin tüketici kredilerince tetiklenmesi, Irak’taki özel
durum nedeniyle geçici nitelikte bir ticaret hacminin ortaya ç›kmas› ve d›fl ticaret is-
tatistiklerinde kapsam de¤ifliklikleri fleklinde  grupland›r›lm›flt›r.

4.1. D›fl ticaret hadleri 

‹hracat ve ithalat fiyat endekslerinde, 1996-2007 döneminde gözlenen hareketlerin,
d›fl ticaret dengesi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri dönem içinde farkl› e¤ilimler
göstermifltir. Bu e¤ilim, çapraz kurlardaki de¤iflim yan›s›ra, ürünlerin birim fiyatlar›n-
daki de¤iflimden de kaynaklanmaktad›r. TÜ‹K taraf›ndan haz›rlanan dolar cinsi d›fl ti-
caret fiyat endeksleri, ihracat ve ithalata konu olan ürünlerin dolar cinsi birim fiyatla-
r›ndaki de¤iflimin yan›s›ra, özellikle Euro/$ paritesindeki de¤iflimden kaynaklanan
çapraz kur etkilerini de yans›tmaktad›r. TÜ‹K, ISIC.Rev.3 s›n›fland›rmas›n› esas alarak
d›fl ticaret fiyat endekslerini 1994=100 baz›na göre yay›nlamaktad›r. Ancak, 2004 y›l›n-
da d›fl ticaret fiyat endekslerinde TÜ‹K taraf›ndan de¤ifliklik yap›lm›fl ve 2003=100 ba-
z›na göre yeni endeksler yay›nlanmaya bafllanm›flt›r. Bu çal›flmada, d›fl ticaret fiyat en-
deksleri 1994 bazl› endeks esas al›narak 1996=100 baz›na dönüfltürülmüfl ve yeni yön-
teme göre hesaplanan 2004 ve sonras› y›llar endeks de¤erleri de ayn› baz y›l›na geti-
rilmifltir. Ayr›ca, fiyat endeksleri ve d›fl ticaret hadleri, imalat sanayi alt sektörleri tüke-
tim, ara ve yat›r›m mallar›  gruplar› ile toplulaflt›r›lm›flt›r. Toplulaflt›rma yap›l›rken, a¤›r-
l›k olarak sektörlerin 1997 y›l› ihracat ve ithalat de¤erleri kullan›lm›flt›r.
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1996=100 bazl› ihracat fiyat endeksi, 1996-2002 döneminde sürekli düflüfl göste-
rirken, 2003-2007 döneminde art›fl e¤ilimine girmifltir. Bu geliflmede, özellikle eu-
ro/$ paritesindeki de¤iflimin etkili oldu¤u düflünülmektedir. ‹hracat›m›z›n büyük bir
k›sm›n›n AB ülkelerine yönelmesi ve euro’nun gittikçe artan ölçüde uluslararas› ti-
carette kullan›lmas› son befl y›lda ihracat fiyatlar›m›z› olumlu etkilemifltir. 2000 y›l›-
na kadar ihracat fiyat endeksinin alt›nda seyreden ithalat fiyat endeksi, 2000 y›l›nda
petrol fiyatlar›ndaki art›fl›n etkisiyle yükselerek ihracat fiyat endeksinin üzerine ç›k-
m›fl ve bu e¤ilimini sonraki y›llarda da korumufltur.  2003 y›l›ndan itibaren, enerji
ve temel hammadde fiyatlar›n›n yükselmesi ile euro/$ paritesindeki art›fl, ithalat fi-
yat endeksini tekrar s›çratm›flt›r.

Tablo.30- D›fl ticaret hadleri ve d›fl ticaret dengesine etkisi (1996=100)*

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) 1994=100 bazl› d›fl ticaret fiyat endeksleri 1996=100 baz›na dönüfltürülmüfl ve imalat sanayi alt gruplar› 
itibariyle a¤›rl›kland›r›lm›flt›r.

(**) Pozitif de¤erler d›fl ticaret hadlerinin lehe geliflti¤ini ve d›fl ticaret aç›¤›n› azalt›c› etkide bulundu¤unu, ne-
gatif de¤erler ise d›fl ticaret hadlerinin aleyhe döndü¤ünü ve d›fl ticaret aç›¤›n› art›r›c› etkide bulundu¤u-
nu göstermektedir. Di¤er ürün grubu tabloda ayr›ca gösterilmemifl, ancak genel toplama dahil edilmifltir.

1997 104.3 120.7 103.5 102.4 94.4 104.6 102.9 1.1325
1998 104.4 134.4 134.0 97.3 87.1 103.6 95.2 1.1236
1999 103.0 148.2 106.7 98.3 94.8 99.9 96.0 1.0616
2000 94.3 147.8 68.4 96.4 96.0 95.7 98.2 0.9208
2001 92.1 141.1 69.2 94.4 92.0 98.0 95.3 0.8921
2002 91.6 135.7 73.4 93.4 88.1 97.8 92.3 0.9497
2003 93.4 120.2 62.8 97.4 93.3 96.8 95.4 1.1287
2004 96.2 133.1 57.4 100.1 97.5 98.3 100.5 1.2422
2005 94.9 184.5 45.0 101.4 103.1 95.0 105.4 1.2456
2006 90.7 147.1 41.4 99.9 100.8 93.7 110.2 1.2562
2007 93.5 156.4 45.1 102.9 100.7 96.4 115.8 1.3659

1997 3.035 446 366 2.116 -952 1.082 1.987
1998 295 240 1.447 -1.381 -777 488 -1.092
1999 252 144 -722 772 -232 321 682
2000 -2.480 8 -2.551 44 -577 -1.126 1.747
2001 -147 -134 378 -386 -463 360 -282
2002 -263 -73 184 -382 -267 269 -384
2003 -1.646 -291 -1.215 -31 1.621 -1.835 184
2004 -2.313 209 -1.747 -459 2.271 -3.000 269
2005 -3.698 993 -4.611 13 1.452 -2.754 1.315
2006 -7.427 -799 -4.171 -2.234 -202 -2.967 935
2007 -1.932 113 -1.464 -125 1.985 -2.897 787

1997-2007 Top. -19.587 1.458 -16.384 -3.870 2.461 -12.578 6.247

‹malat Sanayi Euro/$ 

Genel         Tar›m       Maden       Toplam Tüketim         Ara Yat›r›m     Paritesi
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D›fl ticaret hadleri, ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oran› olarak ta-
n›mlanmaktad›r. D›fl ticaret haddinin 100’ün üzerinde olmas› d›fl ticaret fiyat hare-
ketlerinden ülkenin olumlu etkilenmesi, 100’ün alt›nda olmas› durumunda ise olum-
suz etkilenmesi söz konusudur. Di¤er bir ifadeyle, ülke ekonomisinin d›fl ticaret
hadlerindeki de¤iflim yoluyla ek bir gelir elde etti¤i veya ek bir maliyete katland›¤›
görülmektedir. 1996-1999 döneminde, d›fl ticaret hadleri 100’ün üzerinde seyretmifl
ve ekonomi d›fl ticaret arac›l›¤›yla üretti¤inden fazla bir gelir elde etmifltir. 2000 y›-
l› ve sonras›nda ise, d›fl ticaret hadleri 100’ün alt›nda kalm›fl ve ekonomi üretim de-
¤erinin alt›nda bir gelir sa¤layabilmifltir. 1996 y›l›nda 20,4 milyar dolar olan d›fl tica-
ret aç›¤› 2007 y›l›nda 62.8 milyar dolara yükselmifltir. Bu dönemde, d›fl ticaret aç›-
¤›nda meydana gelen 42.4 milyar dolarl›k art›fl›n yüzde 46.1’ini oluflturan 19.6 mil-
yar dolarl›k k›sm› d›fl ticaret hadlerindeki bozulmadan kaynaklanm›flt›r.   

1996 baz y›l›na göre 1997-2007 döneminde karfl›lafl›lan 19.6 milyar dolarl›k d›fl ti-
caret hadleri kayb›, alt gruplar itibariyle önemli bir farkl›l›k göstermektedir. Bu dö-
nemde d›fl ticaret hadlerindeki olumsuz geliflme nedeniyle, madencilik sektöründe
yükselen ham petrol ve do¤algaz fiyatlar› sonucunda u¤ran›lan kay›p yaklafl›k 16.4
milyar dolar iken, imalat sanayi ara mallar› grubundaki kay›p 12.6 milyar dolar ola-
rak gerçekleflmifltir. Tar›m, tüketim mallar› ve yat›r›m mallar› grubunda ise d›fl ticaret
hadleri lehe geliflmifl ve bu durum d›fl ticaret aç›¤›n› 10.2 milyar dolar azaltm›flt›r.

Bir önceki y›l fiyatlar›na göre hesaplanan y›ll›k d›fl ticaret hadleri etkisi incelendi-
¤inde, 1997, 1998 ve 1999 y›llar›nda d›fl ticaret hadlerindeki iyileflme nedeniyle, d›fl
ticaret hadlerinin d›fl ticaret aç›¤›n› azalt›c› etkide bulundu¤u görülmektedir. Di¤er
y›llarda d›fl ticaret hadlerindeki de¤iflim, ilgili y›llar›n d›fl ticaret aç›¤›n› yükseltici et-
kide bulunmufltur. Özellikle, 2000, 2004, 2005 ve 2006 y›llar›nda d›fl ticaret hadlerin-
deki bozulman›n d›fl ticaret aç›¤›n› önemli ölçüde yükseltti¤i görülmektedir. 2006 y›-
l›nda d›fl ticaret aç›¤›nda gözlenen 10.7 milyar dolarl›k art›fl›n yüzde 69’unu olufltu-
ran 7.4 milyar dolarl›k k›sm› d›fl ticaret hadlerindeki bozulmadan kaynaklanm›flt›r. 

4.2. Çapraz kur etkisi

D›fl ticaret hadlerinin d›fl ticaret dengesi üzerindeki etkilerinin araflt›r›ld›¤› önceki
bölümde kullan›lan dolar cinsi d›fl ticaret fiyat endeksleri, ihracat ve ithalata konu
olan ürünlerin dolar cinsi birim fiyatlar›ndaki de¤iflim ile birlikte çapraz kur etkile-
rini de içermektedir. Bu bölümün konusu, çapraz kur de¤iflimlerinin d›fl ticaret den-
gesi üzerine etkilerinin ayr›flt›r›lmas›na yöneliktir.  
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‹thalat ve ihracat›n döviz cinslerine göre da¤›l›m› esas al›narak, 1997 y›l› çapraz
pariteleri baz al›narak yap›lan analizde, 1998-2003 döneminde, dolar cinsinden ifa-
de edilen ithalat ve ihracat›n $/€ paritesindeki de¤iflimden olumlu yönde etkilendi-
¤i, 2004-2007 y›l›nda ise olumsuz bir etkinin ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. 

Tablo.31- D›fl ticaret dengesinde çapraz kur etkisi

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z. 

DTD: D›fl Ticaret Dengesi   Δ: De¤iflim tutar›n› ifade etmektedir. 

Örne¤in, parite de¤iflikli¤inin etkisiyle 2007 y›l›nda ithalat 1997 y›l› fiyatlar›na gö-
re oldu¤undan 10,433 milyon dolar daha büyük gösterilmifl olmaktad›r. Di¤er bir
deyiflle, 1996-2007 döneminde 126,360 milyon dolara ulaflan ithalat art›fl›n›n, 10,433
dolar› (yüzde 8,3’ü) çapraz kurlardaki de¤iflimden, kalan tutar› ise ithalat fiyatlar› ve
miktar de¤iflimlerinden kaynaklanmaktad›r.

2004 y›l› çapraz paritesi al›narak yap›lan hesaplamalarda ise, d›fl ticaret dengesi-
nin çapraz kur de¤iflimlerinden son y›l hariç olmak üzere çok fazla etkilenmedi¤ini
ortaya koymaktad›r. 2004- 2006 y›llar›nda y›ll›k ortalamalarda çok fazla bir de¤ifli-
min yaflanmam›fl olmas› nedeniyle, d›fl ticaret dengesi etkilenme k›s›tl› kalm›flt›r. Do-
lay›s›yla, 2005 ve 2006 y›llar›nda önceki y›la göre ithalat ve ihracat art›fllar›nda çap-
raz kur etkisi de¤il, d›fl ticaret fiyatlar›n›n ve miktar etkisinin etkili oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Ancak, 2007 y›l›nda çapraz kurlardaki belirgin de¤iflim, ithalat ve ihracat
hacmini 4 milyar dolar›n üzerinde yükseltmifl, d›fl ticaret aç›¤›n› ilave olarak 553 mil-
yon dolar civar›nda kötülefltirmifltir.
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1997 0 0 0

1998 -128 -74 -54

1999 -994 -709 -285

2000 -4,426 -2,630 -1,796

2001 -3,681 -3,619 -62

2002 -3,685 -3,234 -451

2003 -90 -76 -14

2004 3,489 2,766 723 0 0 0

2005 4,084 3,228 856 104 82 22

2006 5,245 4,118 1,127 528 415 113

2007 10,433 9,234 1,199 4,818 4,265 553

1997 y›l› çapraz kurlar›yla                               2004 y›l› çapraz kurlar›yla

Δ‹thalat Δ‹hracat ΔDTD Δ‹thalat Δ‹hracat           ΔDTD



4.3. Tüketici kredileri etkisi

Genel faiz oranlar›ndaki gerilemeye paralel olarak, artan rekabet ve karl›l›k ara-
y›fllar›n›n da etkisiyle bankalar›n esas faaliyet alanlar› olan kredi faaliyetine dönüfl
çabalar› h›zlanm›flt›r. Bu aray›fl, beraberinde tüketici kredi faiz oranlar›n›n gerileme-
sini ve buna paralel olarak hanehalklar›n›n ilave tüketim taleplerini gündeme getir-
mifltir. ‹lave tüketim talebi dayan›kl› tüketim mallar›, tafl›t ve konut alan›nda daha
belirgin olarak ortaya ç›km›flt›r.

Faiz oranlar›ndaki gerilemenin yaratt›¤› tüketim talebi, bireysel kredi kullan›m›n›
önemli ölçüde art›rm›flt›r. Düflen reel faiz oran› ortam›n› f›rsata çevirmek isteyen fi-
nansal kurulufllar aras›nda artan rekabet ortam› bu art›fl› desteklemifltir. Artan tüke-
tim talebinin ithalat üzerindeki etkileri de belirgin olmufltur. Yeni ekonomik ortam,
tüketicilerin gerek tüketici kredisi ve gerekse taksitli bireysel kredi kart› normunda-
ki finansman taleplerini art›rm›flt›r. Bireysel finansman taleplerindeki 2002-2007 dö-
nemi geliflmeleri afla¤›daki gibidir:

Tablo.32- Bankac›l›k sektörü tüketici kredileri

Kaynak: BDDK Ayl›k Bültenleri ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*)  2002 ve 2003 y›llar›na ait taksitli al›flverifl tutar› ay›rt edilemedi¤inden di¤er al›flverifl tutar› içerisinde gös-
terilmifltir.

(**)  Kurumsal krediler içerisinde yeralmakla birlikte, tüketici kredisi niteli¤indeki taksitli ticari iflyeri ve tafl›t 
al›mlar›na iliflkin tutarlar olup, 2002 ve 2003 y›llar›na ait veriler bulunamamaktad›r.

(Milyon YTL) 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Bireysel konut al›m kredileri 460 786 2,632 13,037 23,378 32,448
Bireysel tafl›t al›m kredileri 541 1,777 4,195 6,445 6,660 6,154
Kredi kartlar› ile taksitli al›flverifl tutar›* ... ... 3,780 6,103 9,027 10,772
Kredi kart› ile yap›lan di¤er al›flverifl tutar› 4,335 7,030 9,938 11,156 12,499 16,331
Di¤er bireysel tüketici kredileri 1,269 3,250 5,906 9,979 17,537 29,275
Toplam I (Bireysel krediler) 6,605 12,843 26,451 46,720 69,101 94,980
Taksitli ticari iflyeri kredileri** ... ... 319 998 1,906 2,867
Taksitli ticari tafl›t kredileri** ... ... 5,220 7,523 9,028 9,866
Toplam II (Kurumsal taksitli krediler)** ... ... 5,539 8,521 10,934 12,733
Genel Toplam (I+II) 6,605 12,843 31,990 55,241 80,035 107,713

Bireysel tafl›t kredileri (Milyon Dolar) 360 1,188 2,948 4,806 4,654 4,729
Ticari tafl›t kredileri (Milyon Dolar) ... ... 3,669 5,610 6,310 7,582
Toplam tafl›t kredileri (Milyon Dolar) ... ... 6,617 10,416 10,964 12,311

Bankac›l›k sektörü aktif toplam› 212,681 249,688 306,439 406,909 499,731 581,424
Bireysel krediler / Toplam Aktifler (Yüzde) 3,1 5,1 8,6 11,5 13,8 16,3
Bireysel tafl›t kredileri / T. Aktifler (Yüzde) 0,3 0,7 1,4 1,6 1,3 1,1
Bireysel konut kredileri /T.Aktifler (Yüzde) 0,2 0,3 0,9 3,2 4,7 5,6
Toplam tafl›t kredileri / T. Aktifler (Yüzde) ... ... 3,1 3,4 3,1 2,8
T.Gayrimenkul kredileri / T. Aktif (Yüzde) ... ... 1,0 3,4 5,1 6,1



Bireysel kredilerin bankac›l›k sektörü toplam aktiflerinden ald›¤› pay 2005 y›l›nda
iki haneli rakamlara ulaflm›flt›r. Bireysel kredilerin pay› yüzde 4’ler seviyelerinde iken,
2007 y›l› sonu itibariyle yüzde 16,3’e kadar yükselmifltir. 2004 y›l›nda tafl›t kredilerin-
de, 2005-06 y›llar›nda ise konut kredilerinde çok belirgin s›çramalar yaflanm›flt›r. 

Tablo.33- Tüketici kredisi ile finanse edilen ithal binek otomobiller

Kaynak: OSD, TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Kredilendirme oran›n›n yerli ve ithal tafl›t sat›fllar› için ayn› oldu¤u kabul edilmifltir.

Hanehalk› borçlulu¤undaki bu art›fl, ithalat› ve dolay›s›yla d›fl ticaret aç›¤›n› art›ran
etkenlerden birisi olmufltur. Nitekim, kredilendirilen tafl›t oran› 1997-2001 dönemin-
de y›ll›k ortalama yüzde 53 iken, 2003 y›l›nda yüzde 75’e yükselmifl, 2004 ve sonra-
s›nda ise kredilendirilen tafl›t oran› yüzde 65’ler seviyesinde gerçekleflmifltir. 2002-
2007 döneminde kredilendirme faaliyetinin kriz öncesi döneme göre önemli oranda
artt›¤› görülmektedir. Tablo.32’deki tafl›t kredilerinin gelifliminden de anlafl›labilece¤i
gibi, en yüksek kredilendirme faaliyeti 2003-2004 y›llar›nda gerçekleflmifltir.

Kredilendirme oran›n›n sabit kalmas› varsay›m› ile yap›lan hesaplamalarda, kre-
dilendirme oran›ndaki art›fl›n 2003-2007 döneminde binek otomobil ithalat›n› 2,7
milyar dolar civar›nda art›rd›¤› görülmektedir. Kredilendirme oran›ndaki art›fl›n söz-
konusu dönemde yaratt›¤› ilave y›ll›k ortalama ithalat tutar› ise, yaklafl›k 500 milyon
dolar olarak hesaplanmaktad›r.
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(Milyon Dolar) 1997-01 

Ort.          2002 2003          2004       2005         2006        2007

1.‹thal edilen binek oto say›s› (adet) 139,804 55,096 153,769 311,668 301,889 255,494 236,725

2. Binek otomobil ithalat tutar› 1,515 813 2,220 4,214 4,296 4,269 4,747

3. ‹thal tafl›t oran›, % .... 47,6 55,7 58,0 57,4 57,4 56,0

4. Kredilendirilen tafl›t oran›*, % 53 60 75 69 65 64 64

5.Tafl›t kredisi ile finanse edilen 

binek otomobil ithalat› tutar› (2)*(4) 803 488 1,665 2,908 2,792 2,732 3,038

6.Sabit kredilendirme oran› ile 

bulunan ithalat tutar› (2)*(% 53) 431 1,177 2,233 2,277 2,263 2,516

7.Tüketici kredilerinin yaratt›¤› ilave 

ithal binek oto talebi  (5) – (6) 57 488 675 515 469 522



4.4. Irak ve bölgedeki geliflmelerinin yaratt›¤› geçici ticaret etkisi

Körfez krizi sonras›nda Irak’›n yeniden yap›land›r›lmas› politikas› paralelinde,
Türkiye’nin Irak ile ticaret hacminde de belirgin bir art›fl yaflanmaktad›r. Nitekim,
2003 y›l›nda 900 milyon dolar civar›nda olan Irak ile ticaret hacmi, 2007 y›l›nda 3,5
milyar dolara yükselmifltir.

Körfez savafl› nedeniyle rafinaj kapasitesi etkilenen Irak’›n enerji dengesini yeni-
den tesis etmesi ve yeniden yap›land›rma yat›r›mlar›n›n h›z›n› kaybetmesi gündeme
geldi¤inde, bunun Türk ekonomisinin d›fl ticaret hacmi üzerine etkilerinin olmas›
beklenir. Dolay›s›yla, özellikle 2003 sonras› dönem d›fl ticaret geliflmeleri de¤erlen-
dirilirken, enerji ticareti de dahil olmak üzere Irak’daki geliflmelerin ortaya ç›kard›-
¤› geçici mahiyetteki ticaretin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. 

4.5. D›fl ticaret istatistikleri kapsam›ndaki de¤ifliklikler 

D›fl ticaret istatistiklerinin kapsam›nda TÜ‹K taraf›ndan yap›lan de¤ifliklikler de,
d›fl ticaret aç›¤› üzerinde etkili olmufltur. ‹thalat ve ihracat verilerine 2001 y›l›ndan
itibaren parasal olmayan alt›n ticareti ilave edilirken, 2003 y›l›ndan itibaren de
Irak’la yap›lan d›fl ticaret verileri dahil edilmifltir. 2003 y›l› öncesi dönemde, Irak’a
yönelik ambargo nedeniyle, bu ülke ile yap›lan d›fl ticaretin aç›kça d›fl ticaret ista-
tistiklerine yans›t›lmad›¤›, ancak di¤er ülkeler bafll›¤› alt›nda k›smen yer ald›¤› tah-
min edilmektedir. 

Tablo.34- Parasal olmayan alt›n ve Irak d›fl ticareti (Milyon Dolar)

Kaynak: TÜ‹K.
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Parasal Olmayan Alt›n Irak’la D›fl Ticaret

‹hracat ‹thalat Denge ‹hracat            ‹thalat Denge

1996
1997
1998
1999
2000
2001 26 989 -963
2002 54 1.408 -1.354
2003 77 2.598 -2.521 829 113 716
2004 91 3.497 -3.406 1.821 468 1.353
2005 137 3.895 -3.758 2.750 459 2.291
2006 639 4,013 -3,374 2,589 376 2,213
2007 979 5,325 -4,346 2,812 645 2,167



Son y›llarda, parasal olmayan alt›n ithalat›n›n önemli boyutlara ulaflt›¤› ve d›fl ti-
caret dengesinin 2007 y›l›nda 4,3 milyar dolar aç›k verdi¤i görülmektedir. 2001-2007
döneminde d›fl ticaret aç›¤›nda meydana gelen 52,8 milyar dolarl›k art›fl›n yüzde
6,4’ü parasal olmayan alt›n d›fl ticaret aç›¤›ndan kaynaklanm›flt›r. Bu dönemde,
Irak’a yönelik ihracat gerek ambargonun kald›r›lmas› gerek savafl sonras›nda Irak’›n
yeniden yap›land›r›lmas› faaliyetlerinin h›zlanmas›n›n etkisiyle önemli bir art›fl gös-
termifltir. Böylece, 2003 y›l›nda 716 milyon dolar olan d›fl ticaret fazlas› 2005 y›l› son-
ras›nda y›ll›k 2 milyar dolar›n üzerine ç›km›fl ve genel d›fl ticaret aç›¤›n› azalt›c› et-
kide bulunmufltur.
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SEKTÖREL GEL‹fiME VE UYUMUN 
DIfi T‹CARETE ETK‹LER‹

‹malat sektörü üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki geliflmeler önceki bölümlerde
makro seviyede analiz edilmifltir. Bu bölümde ise, üretim ve özellikle d›fl ticaret den-
gemizde önemli paya sahip, enerji, otomotiv, dayan›kl› tüketim mallar› ve tekstil&gi-
yim sektörlerinde yaflanan geliflmelere ve sözkonusu sektörlerin bu geliflmelere
uyum çabalar›na mikro ölçekte daha yak›ndan bak›lacakt›r. 

5.1. Enerji dengesi, enerji fiyat ve politikalar› 

Türkiye’de birincil enerji kullan›m› içinde ithal kaynaklar›n pay›n›n giderek art-
mas› ve  enerji fiyatlar›ndaki yükselme, d›fl ticaret dengesini olumsuz yönde etkile-
mektedir. 1996 y›l›nda 5.9 milyar dolar olan enerji kaynaklar› ithalat›, 2007 y›l›nda
33,9 milyar dolara yükselmifltir. Ayn› dönemde enerji kaynaklar› d›fl ticaret aç›¤›, 5.6
milyar dolardan 28,7 milyar dolara yükselmifltir. Di¤er bir ifadeyle, 1996-2007 döne-
minde d›fl ticaret dengesinde gözlenen 42,4 milyar dolarl›k art›fl›n yüzde 55,5’ini
oluflturan 23,1 milyar dolarl›k k›s›m enerji kaynaklar› d›fl ticaret aç›¤›ndaki art›fltan
kaynaklanmaktad›r. Dolay›s›yla, d›fl ticaret dengesinde yaflanan geliflmeleri daha iyi
de¤erlendirebilmek aç›s›ndan, Türkiye’nin enerji faturas› ve politikalar›na afla¤›da
daha yak›ndan bak›lmaya çal›fl›lacakt›r.

5.1.1. Enerji dengesi

Türkiye’de 1995-2007 döneminde toplam birincil enerji kullan›m› y›lda ortalama
yüzde 4.4, ticari enerji kullan›m› ise y›lda ortalama yüzde 5.1 oran›nda art›fl göster-
mifltir. Bu dönemde, GSY‹H y›ll›k ortalama büyüme h›z› da yüzde 4,3 olarak ger-
çekleflmifltir.  Toplam birincil enerji kullan›m› içinde, linyit ve hidrolik enerjinin pa-
y› gerilerken, genelde ithale dayal› do¤al gaz, petrol ürünü ve tafl kömürünün pa-
y›nda sürekli bir art›fl meydana gelmifltir. 1996-2007 döneminde do¤algaz, petrol
ürünü ve tafl kömürü kaynakl› enerji kullan›m›ndaki y›ll›k ortalama art›fl yüzde 5.8
oran›nda gerçekleflmifl ve bu üç kayna¤›n toplam birincil enerji kullan›m› içindeki
pay› ise 1995 y›l›nda yüzde 67 iken 2007 y›l›nda yüzde 78.6’ya yükselmifltir. 
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Tablo.35- Birincil enerji kullan›m› ve kaynaklar› (Miktar: Bin TEP)  

Kaynak: DPT, Y›ll›k Programlar.

Enerji kaynaklar›n›n bilefliminde ithal kaynaklar lehine yaflanan bu geliflmeler, do-
¤al olarak enerji faturas›n›n d›fl ticaret dengesi üzerine etkilerini de flekillendirmifltir. 

5.1.2. Enerji  fiyat ve politikalar›

1996-2007 dönemini kapsayan 12 y›ll›k dönemde, enerji ithalat›n›n toplam ithalat
içerisindeki pay› ortalama olarak yüzde 16 seviyesinde gerçekleflmifl ve enerji itha-
lat› son 12 y›lda yaklafl›k 5,7 kat artarak 33,9 milyar dolara ulaflm›flt›r. Sözkonusu
dönemde  y›ll›k ortalama enerji ithalat›n›n 13 milyar dolar civar›nda oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde, son üç y›lda enerji fiyatlar›ndaki art›fl›n d›fl ticaret dengesine etkileri
daha net bir biçimde görülebilmektedir.

Tablo.36- Toplam d›fl ticaret içerisinde enerji pay›

Kaynak: TÜ‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.
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1995 2000                            2007 Tahmin

Miktar % Da¤. Miktar         % Da¤. Miktar % Da¤.

I. Ticari Enerji 56.080 88.8 75.713 92.1 101,289 95,3
Taflkömürü 6.690 10.6 11.619 14.1 16,970 16,0
Linyit 10.634 16.8 13.228 16.1 13,400 12.6
Petrol Ürünleri 29.323 46.4 32.595 39.7 34,920 32,9
Do¤al Gaz 6.313 10.0 13.327 16.2 31,535 29,7
Hidrolik Enerji 3.057 4.8 2.656 3.2 3.036 2,9
Yenilenebilir Enerji 123 0.2 1.998 2.4 1.573 1.5
Elektrik ‹thalat›/‹hracat› -60 -0.1 290 0.4 -146 -0.1

II.Gayri Ticari Enerji 7.068 11.2 6.457 7.9 5.000 4,7
Odun 5.512 8.7 5.081 6.2 3,900 3,7
Hayvan ve Bitki Art›klar› 1.556 2.5 1.376 1.7 1.100 1.0

Toplam 63.148 100.0 82.170 100.0 106,289 100.0

Enerji Toplam ithalat Toplam ihracat Toplam d›fl
Enerji Enerji D›fl ticaret içinde enerji içinde enerji denge içinde

(Milyon $) ‹thalat› ‹hracat› dengesi pay›, % pay›, % enerji pay›, %

1996 5,914 275 -5,639 13,6 1,2 27,6
1997 6,063 192 -5,871 12,5 0,7 26,3
1998 4,506 259 -4,247 9,8 1,0 22,4
1999 5,375 337 -5,038 13,2 1,3 35,8
2000 9,529 329 -9,200 17,5 1,2 34,4
2001 8,339 445 -7,894 20,1 1,4 78,4
2002 9,204 691 -8,513 17,9 1,9 54,9
2003 11,575 980 -10,595 16,7 2,1 48,0
2004 14,407 1,429 -12,978 14,8 2,3 37,8
2005 21,255 2,641 -18,614 18,2 3,6 43,0
2006 28,859 3,566 -25,293 20,7 4,2 46,8
2007 33,876 5,147 -28,729 19,9 4,8 45,7
12 y›l ort. 13,242 1,358 -11,884 16,2 2,1 41,8



Artan enerji ithalat›n›n kompozisyonuna bak›ld›¤›nda ise, toplam enerji ithalat›
içerisinde kömür ve ham petrol ithalat›n›n giderek önemini yitirdi¤i, buna karfl›l›k
ifllenmifl petrol ürünü ve do¤al gaz al›mlar›n›n nispi olarak öneminin artt›¤› görül-
mektedir. Bu geliflmede, Türkiye’nin tek özel rafinerisi olan ATAfi’›n Eylül 2004’de
kapat›larak depo ve yükleme-boflaltma terminaline dönüfltürülmesi ile ‹ran ve Mavi
Ak›m projesinin devreye girmesi ile artan do¤az gaz al›mlar› rol oynamaktad›r.

Tablo.37- Enerji kaynaklar› d›fl ticareti

Kaynak: D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, TÜ‹K.      

Ayn› dönemde, son y›llar hariç olmak üzere, enerji ihracat› ihmal edilebilir sevi-
yelerde, toplam ihracat›n yüzde 1’i civar›nda seyretmifltir. Son 3 y›lda baflta petrol
ürünleri olmak üzere, enerji ihracat› sürekli bir geliflme içerisinde olmufl ve 2007 y›-
l›nda 5,1 milyar dolar› bulmufltur. Bu tutar›n yüzde 94’ünü baflta kurflunsuz benzin
ve fuel oil olmak üzere ifllenmifl petrol ürünleri oluflturmaktad›r. 
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1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kömür 624 345 676 348 749 986 1,317 1,687 2,055 2,663

Petrol ve ürünleri 3,998 3,482 5,643 4,675 5,411 6,576 8,636 12,412 16,608 19,338

-Ham Petrol 3,416 2,755 4,208 3,878 4,088 4,777 6,092 8,649 10,706

-Di¤er 582 727 1,435 797 1,323 1,799 2,544 3,763 5,902

Do¤al gaz 1,280 1,467 3,079 3,154 2,915 3,967 4,439 7,137 10,178 11,854

Elektrik 12 81 132 162 128 43 16 18 18 22

Toplam 5,914 5,375 9,529 8,339 9,204 11,575 14,407 21,255 28,859 33,876

Kömür 1 1 2 4 2 1 3 5 3 13

Petrol ve ürünleri 250 308 292 399 651 819 1,111 2,027 3,260 4,836

Do¤al gaz 9 13 15 21 23 139 255 505 180 130

Elektrik 15 14 20 20 16 20 60 103 124 169

Toplam 275 337 329 445 691 980 1,429 2,641 3,566 5,147

Kömür 623 344 674 344 747 985 1,314 1,682 2,052 2,650

Petrol ve ürünleri 3,748 3,174 5,351 4,276 4,760 5,757 7,525 10,385 13,348 14,502

Do¤al gaz 1,271 1,454 3,064 3,133 2,892 3,828 4,184 6,632 9,998 11,724

Elektrik -3 67 112 142 112 23 -44 -85 -106 -147

Toplam 5,639 5,038 9,200 7,894 8,513 10,595 12,978 18,614 25,293 28,729

Enerji kaynaklar› ithalat› (Milyon $)

Enerji kaynaklar› ihracat› (Milyon $)

Enerji kaynaklar› d›fl ticaret dengesi (Milyon $)



Tablo.38- Enerji ithalat›n›n kompozisyonu

Kaynak: D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, kendi hesaplamalar›m›z.

1996-2002 döneminde y›ll›k ortalama enerji ihracat›n›n 360 milyon dolar civar›n-
da oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, enerji ihracat›n›n son befl y›lda ortalama 2,8 milyar
dolara ç›kmas›nda, Irak’›n rafineri kapasitesinin savafltan zarar görmesi ve savafl son-
ras› yeniden yap›land›rma döneminde ifllenmifl ürün ihtiyac›n›n artmas›, do¤algaz
ihraç edilmeye bafllanmas› ve ATAfi’›n bölgesel bir da¤›t›m terminaline dönüflmesi-
nin etkileri oldu¤u düflünülmektedir. 

Enerji ithalinde ve ihrac›nda ortaya ç›kan bu geliflmeler sonucunda, enerjinin d›fl
ticaret üzerindeki belirleyicilik derecesi de¤iflim göstermektedir. Son 12 y›ll›k dönem-
de, Türk ekonomisinin verdi¤i d›fl ticaret aç›¤›n›n yaklafl›k yüzde 42’si enerji d›fl tica-
retinden kaynaklanmaktad›r. D›fl ticaret aç›¤›n›n önemli ölçüde darald›¤› kriz dönem-
lerinde, enerji dengesinin belirleyici rolünün daha da artt›¤› görülmektedir. Ayn› za-
manda krizlerle ortaya ç›kan üretim daralmas›n›n, enerji tüketimini di¤er mal grup-
lar›na göre göreceli olarak daha az etkiledi¤inin de dikkate al›nmas› gerekmektedir. 

Türkiye’nin enerji ile ilgili d›fl ticaret dengesinde giderek bozulan ve yukar›da or-
taya konulan bu yap›n›n nedenlerini bir kaç ara bafll›k alt›nda toplamak mümkün-
dür. Bunlar; (1) fiyat etkisi, (2) miktar etkisi ve (3) do¤al gazda “al ya da öde” po-
litikas› ve elektrik üretimde kullan›lan kaynak bileflimi etkisidir.

5.1.2.1. Fiyat etkisi

Enerji d›fl ticaret dengesindeki bozulma, büyük ölçüde enerji fiyatlar›ndaki ulus-
lararas› seviyede meydana gelen fiyat de¤iflimlerinden kaynaklanmaktad›r. Fiyat ge-
liflmelerinin enerji d›fl ticaret dengesi üzerindeki etkisinin analizinde, “efektif al›m fi-
yatlar›” ile  d›fl ticaret fiyat endeksleri kullan›lm›flt›r. BOTAfi ve TU‹K verileri kulla-
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1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kömür 10,6 6,4 7,1 4,2 8,1 8,5 9,1 7,9 7,1 7,9
Petrol ve ürünleri 67,6 64,8 59,2 56,1 58,8 56,8 59,9 58,4 57,5 57,1
-Ham Petrol 57,8 51,3 44,2 46,5 44,4 41,3 42,3 40,7 37,1
-Di¤er 9,8 13,5 15,1 9,6 14,4 15,5 17,7 17,7 20,4

Do¤al gaz 21,6 27,3 32,3 37,8 31,7 34,3 30,8 33,6 35,3 35,0
Elektrik 0,2 1,5 1,4 1,9 1,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Enerji kaynaklar› ithalat›n›n kompozisyonu (% Da¤›l›m)



n›larak hesaplanan birim bafl›na do¤al gaz ve ham petrol al›m fiyatlar›ndaki gelifl-
meler Grafik.13 ve Tablo.39’da sunulmaktad›r. Petrol ürünleri için hampetrol fiyat-
lar›ndaki geliflmeler esas al›n›rken, kömür ithalat›nda fiyat etkisi ithalat fiyat endeks-
lerindeki geliflmeler yard›m›yla hesaplanm›flt›r. 

2002 y›l›ndan itibaren dünya enerji fiyatlar›na paralel olarak, ithal al›m fiyatlar›nda
belirgin bir yükselifl sozkonusudur. 2001 y›l›nda 167,6 $/ton’a düflen ham petrol al›m
fiyat›, 2007 y›l›nda 3 kat art›fl göstererek 495 $/ton’a yükselmifltir. Do¤al gaz fiyatlar› ise
2003 y›l›ndan itibaren art›fl e¤ilimine girmifl, 2002 y›l›nda 165,4 $/milyon m3 olan orta-
lama al›m fiyat›, 2007 y›l›nda yaklafl›k iki kat›na ç›karak 325 $/milyon m3 olmufltur. 

Tablo.39- Do¤al gaz ve hampetrol ithalat› birim maliyetleri 

Kaynak: BOTAfi, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, kendi hesaplamalar›m›z.

Fiyatlarda yaflanan sözkonusu geliflmelerin d›fl ticaret dengesi üzerindeki etkileri-
nin görülebilmesi için, enerji ithal faturas› sabit fiyatlarla hesaplanm›flt›r. Sabit fiya-
t›n hesaplanmas›nda üç ayr› dönem esas al›nmak suretiyle, okuyucu aç›s›ndan de-
¤erlendirme kolayl›¤› amaçlanm›flt›r. ‹thal fiyatlar›ndaki art›fl›n 1997-2007 dönemi d›fl
ticaret dengesi üzerine yaratt›¤› ilave faturaya y›ll›k bazda Tablo.47’de yer verilmifl-
tir. Buna göre, 1996-1999 döneminde fiyatlarda bir gerileme e¤ilimi yafland›¤› ve bu
flekilde enerji temininin d›fl ticaret dengesine olumlu katk› yapt›¤›, 2000-2007 döne-
minde ise sözkonusu e¤ilimin tersine döndü¤ü, uluslararas› fiyat art›fllar›n›n enerji
faturas›n› önemli ölçüde kabartt›¤› görülmektedir. Faturadaki kabarma esas itibariy-
le 2003-2007 döneminde çok belirgin olarak ortaya ç›km›flt›r. 1996 y›l› ithal fiyatla-
r›yla, enerji fiyatlar›ndaki art›fl›n 2007 y›l› enerji ithalat›na getirdi¤i ilave yük 20,6 mil-
yar dolara ulaflm›flt›r.
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Do¤al gaz Ham petrol

‹thalat ‹thalat Birim fiyat ‹thalat ‹thalat Birim fiyat
(milyon cm3) (milyon $) ($ / cm3) (ton) (milyon $) ($ / ton)

1996 8,041 1,280 159,2 22,767 3,416 150,0
1997 9,874 1,636 165,7 23,324 3,194 136,9
1998 10,233 1,295 126,6 23,791 2,084 87,6
1999 12,358 1,467 118,7 22,837 2,755 120,6
2000 14,821 3,079 207,7 21,363 4,208 197,0
2001 16,368 3,154 192,7 23,142 3,878 167,6
2002 17,624 2,915 165,4 23,708 4,088 172,4
2003 21,188 3,967 187,2 24,029 4,777 198,8
2004 22,174 4,439 200,2 23,917 6,092 254,7
2005 27,028 7,137 264,1 23,390 8,649 369,8
2006 30,741 10,178 331,1 23,787 10,706 450,1
2007 T 36,450 11,854 325,2 23,990 11,870 494,8



2003 y›l› fiyatlar›yla sözkonusu ilave yük analiz edildi¤inde, 2004 y›l›nda 2,4, 2005
y›l›nda 8,4, 2006 y›l›nda 14,4, 2007 y›l›nda ise tahmini olarak 17,8 milyar dolarl›k ek
bir enerji faturas› hesaplanmaktad›r. 2004 y›l› ithal fiyatlar›yla ise, fiyat art›fllar› ne-
deniyle artan ek enerji faturas› tutar› 2005 y›l› için 5,9, 2006 y›l› için 11,7 ve 2007 y›-
l› için 14,8 milyar dolar olarak hesaplanmaktad›r.

‹hracat taraf›nda ise, global fiyat art›fllar›n›n olumlu etkileri görülmektedir. 2007
y›l›nda fiyat art›fllar› nedeniyle olumlu etkilenen ihracat tutar›, 1996 y›l› fiyatlar›yla
3,4 milyar dolar, 2003 y›l› fiyatlar›yla 2,9 milyar dolar, 2004 y›l› fiyatlar›yla ise 2,4
milyar dolar olarak hesaplanmaktad›r. Fiyat de¤ifliminin enerji ihracat› üzerindeki et-
kisinin say›sal analizine Tablo.48’de yer verilmektedir.

5.1.2.2. Miktar etkisi

Uluslararas› enerji fiyatlar›nda meydana gelen art›fl, yukar›da da ifade edildi¤i gi-
bi enerjinin d›fl ticaret üzerine faturas›n› önemli ölçüde kabartm›flt›r. Ancak enerji it-
halat›nda faturay› kabartan tek faktör fiyat art›fllar› de¤ildir. Fiyat art›fl› kadar etkili
olmasa da miktar art›fllar›n›n da etkisinin ihmal edilmemesi gerekir. Bu etkinin bi-
linmesi, ileriye yönelik olarak enerji politikalar›n›n d›fl ticaret dengesi üzerindeki bo-
zucu etkisinin sürekli olup, olmayaca¤›n›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan da önemli-
dir. Çünkü fiyat geliflmeleri uluslararas› konjonktürden etkilenen bir de¤iflken olma-
s›na ra¤men, enerji ithalat›n›n miktar olarak art›fl›, uygulanan enerji politikas›n›n bir
sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
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Tablo.40- Enerji ithal faturas›ndaki bozulman›n kaynaklar›, 2007*

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z   * 2004 y›l› fiyatlar› dikkate al›nm›flt›r.

Enerji ithalat faturas›ndaki son dönemde yaflanan bozulman›n kaynaklar›na bak›l-
d›¤›nda, bozulman›n esas olarak, en az›ndan 2007 y›l› için, fiyat art›fllar›ndan kay-
nakland›¤› görülmektedir. Enerji d›fl ticaret dengesindeki bozulman›n kaynaklar›na
Tablo.40’da ürün gruplar› itibariyle yer verilmektedir. Buna göre, 2007 y›l› için özel-
likle do¤al gaz ve petrol ürünleri ithalat›ndaki art›fl nedeniyle, enerji faturas›n›n
4,643 milyon dolarl›k bir art›fl gösterdi¤i hesaplanmaktad›r. 

Sonuç olarak, 2007 y›l›nda enerji ithalat› 33,876 milyon dolar olarak gerçekleflmifl-
tir. Bu tutar 2004 y›l›na göre 19,468 milyon dolarl›k bir art›fla tekabül etmektedir.
Enerji ithal faturas›nda görülen bu art›fl›n yüzde 76’s› fiyat art›fllar›ndan (fiyat etkisi),
4,643 milyon dolara denk gelen yüzde 24’lük k›sm› ise enerji ithalat›ndaki miktar ar-
t›fllar›ndan (miktar etkisi) kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Enerji fiyatlar›ndaki global yükselifl sadece ithalat faturas›n›n kabarmas›na yol aç-
mamakta, ayn› zamanda ihracat tutar›n› da etkilemektedir. ‹hracat üzerindeki fiyat
etkisinin bir özetine 2007 y›l› için Tablo.41’de yer verilmektedir. Buna göre, 2007 y›-
l›nda toplam enerji ihracat tutar› 3,718 milyon dolar art›fl göstermifltir. Bu art›fl›n yüz-
de 65’i fiyat hareketlerinden, yüzde 36’s› ihracattaki miktar art›fl›ndan kaynakland›-
¤› anlafl›lmaktad›r.

Tablo.41- Enerji ihracat›ndaki düzelmenin kaynaklar›, 2007*

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z. * 2004 y›l› fiyatlar› dikkate al›nm›flt›r.
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(Milyon $) Fiyat Etkisi Miktar Etkisi               Toplam Yüzde da¤›l›m

Do¤al gaz 4,557 2,858 7,415 38,1
Hampetrol 5,759 19 5,778 29,7
Petrol ürünleri 3,624 1,300 4,924 25,3
Kömür 885 461 1,346 6,9
Di¤er 5 5 0,0
Toplam 14,825 4,643 19,468 100,0
Yüzde Da¤›l›m 76,1 23,9 100,0

(Milyon $) Fiyat Etkisi Miktar Etkisi               Toplam Yüzde da¤›l›m

Do¤al gaz 50 -175 -125 -3,4
Petrol ürünleri 2,347 1,378 3,725 100,2
Di¤er 118 118 3,2
Toplam 2,397 1,321 3,718 100,0
Yüzde Da¤›l›m 64,5 35,5 100,0



Enerji ithalat ve ihracat tutarlar›ndaki art›fl bu flekilde analiz edildikten sonra, top-
lam enerji ticaretinin d›fl ticaret üzerindeki etkilerine bak›lmak istendi¤inde, global
enerji fiyatlar›nda meydana gelen geliflmelerin 2007 y›l› enerji d›fl ticaret dengesi
üzerindeki bozucu etkisinin 12,4 milyar dolar civar›nda oldu¤u hesaplanmaktad›r.
Enerji net ihracat› da yaklafl›k 3,4 milyar dolar artt›¤› için, enerji d›fl ticaret denge-
sindeki toplam bozulma 15,8 milyar dolara ulaflmaktad›r.

Tablo.42- Enerji d›fl ticaret dengesi ve fiyat etkisi

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z

5.1.2.3. Do¤al gazda “al ya da öde” politikas›n›n etkileri

Miktar etkisi nedeniyle artan do¤al gaz faturas›ndan da izlenebilece¤i gibi, ener-
ji faturas›ndaki art›flta, Türkiye’nin artan do¤al gaz al›mlar›n›n etkisi büyüktür. Do-
¤al gaz›n elektrik enerjisi üretimi, konutlarda ›s›tma ve sanayi amaçl› kullan›m›nda
yaflanan art›fl, enerji faturas›ndaki büyümenin belirleyicilerinden birisi haline gel-
mektedir. “Al ya da öde” fleklinde özetlenen do¤al gaz al›m anlaflmalar›ndan kay-
naklanan al›m zorunluluklar› ve bu zorunluluklar nedeniyle enerji üretim alternatif-
lerinde belirgin de¤iflimler yaflanmaktad›r. Bu de¤iflimlerin d›fl ticaret dengesi üze-
rindeki etkilerinin incelenmesi önemli görülmektedir.

Do¤al gaz al›mlar› yo¤un olarak Rusya, ‹ran ve Cezayir kaynakl›d›r. Son bir kaç
y›lda ‹ran ve Azerbaycan do¤al gaz› ve Mavi Ak›m projesi çerçevesinde bafllayan
do¤al gaz al›mlar› ile birlikte, toplam do¤al gaz ithalat tutar›, 2007 y›l›nda  36,450
milyon m3’e ulaflm›flt›r. Mevcut anlaflmalar çerçevesinde sözkonusu tutar›n 2010 y›-
l›na kadar 52 milyar m3’ü aflaca¤› hesaplanmaktad›r. 1996-2007 döneminde yap›lan
do¤al gaz ithalat›n›n ülkeler itibariyle geliflimine Tablo.43’de yer verilmektedir.
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(Milyon $) 2007                          2004 Fark

Enerji ithalat› 33,876 14,408 19,468

- Fiyat etkisi 14,825

- Miktar etkisi 4,643

Enerji ihracat› 5,147 1,429 3,718

- Fiyat etkisi 2,397

- Miktar etkisi 1,321

Enerji d›fl ticaret dengesi 28,729 12,979 15,750

- Fiyat etkisi 12,428

- Miktar etkisi 3,322



Tablo.43- Do¤al gaz al›mlar› (milyon m3)

Kaynak: BOTAfi

BOTAfi verilerine göre, 2007 y›l› itibariyle do¤al gaz tüketiminin yüzde 56,1’i
elektrik üretimi, yüzde 22,3’ü konutlarda ›s›tma amaçl›, yüzde 21,6’s› ise sanayi
amaçl› kullan›lmaktad›r. Bununla ilgili geliflmelere Tablo.45’de yer verilmektedir.
Elektrik enerjisi üretiminin genel kaynaklar›na bak›ld›¤›nda ise, özellikle 1998 son-
ras› dönemde do¤algaz kullan›m›n›n giderek artt›¤›, buna karfl›l›k yerli enerji kay-
naklar›m›zdan en önemlisi olan hidroelektrik santrallerinin nispi a¤›rl›¤›n› önemli öl-
çüde yitirdi¤i görülmektedir. Elektrik enerjisi üretiminde kullan›lan enerji kaynakla-
r›n›n geliflimine Tablo.44’de yer verilmektedir.

Tablo.44- Elektrik enerjisi üretiminin kaynaklar› (Yüzde da¤›l›m)

Kaynak: DPT, Y›ll›k Programlar.    * Gerçekleflme tahmini
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Rusya             ‹ran        Mavi Ak›m Cezayir      Nijerya       Azerbaycan Di¤er      Toplam

1996 5,524 2,436 80 8,041
1997 6,574 3,300 9,874
1998 6,539 3,051 644 10,233
1999 8,693 3,256 77 332 12,358
2000 10,079 3,962 780 154 14,821
2001 10,931 115 3,985 1,337 16,368
2002 11,603 669 4,078 1,274 17,624
2003 11,422 3,520 1,252 3,867 1,126 21,188
2004 11,106 3,558 3,238 3,237 1,034 22,174
2005 12,857 4,322 4,969 3,851 1,030 27,028
2006 12,246 5,691 7,403 4,203 1,118 80 30,741
2007 13,799 6,158 9,346 4,277 1,420 1,279 170 36,450

Do¤al gaz Kömür Akaryak›t Hidrolik Di¤er Toplam

1996 18,1 32,1 6,9 42,7 0,3 100,0
1997 21,4 32,8 6,9 38,5 0,4 100,0
1998 22,4 32,1 7,1 38,0 0,3 100,0
1999 31,2 31,8 6,9 29,8 0,3 100,0
2000 37,0 30,6 7,5 24,7 0,3 100,0
2001 40,4 31,3 8,4 19,6 0,3 100,0
2002 40,6 24,8 8,3 26,0 0,3 100,0
2003 45,2 22,9 6,5 25,1 0,2 100,0
2004 41,3 22,9 5,1 30,6 0,2 100,0
2005 44,7 25,0 4,9 25,1 0,2 100,0
2006 45,8 26,5 2,5 25,1 0,2 100,0
2007* 48,3 28,5 4,1 18,6 0,4 100,0



Elektrik enerjisi üretiminde giderek do¤algaza ve dolay›s›yla ithalata ba¤›ml› bir
yap›n›n ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. 1996 y›l›nda elektrik enerjisi üretiminin yüzde
18’i do¤algaz kaynakl› iken, bu oran 2007 y›l›nda yüzde 48 civar›na yükselmifltir.
Benzer bir flekilde kömürün pay›nda ayn› dönemde 4 puanl›k bir düflme gözlen-
mektedir. Hidrolik santrallerde üretilen elektri¤in pay› ise ayn› dönemde yüzde
43’lerden yüzde 18’lere gerilemifltir. Ya¤›fl seviyesine ba¤l› olarak hidroelektrik gü-
cünün kullan›m pay›nda baz› y›llarda oynakl›k yaflansa da, son 10 y›ll›k dönemde
hidro elektrik santrallerinin giderek ikincil planda kald›¤› anlafl›lmaktad›r. Bunun bir
nedeni yat›r›m eksikli¤i olarak ifade edilebilirse de, do¤al gaz ile ilgili olarak “al ya
da öde” yükümlülüklerinin yerine getirilme gere¤inin temel belirleyici etken oldu-
¤u düflünülmektedir. Do¤al gaz›n elektrik üretiminde giderek artan bir flekilde kul-
lan›m›n›n son 12 y›ll›k geliflimi Grafik.14’den net bir flekilde izlenebilmektedir. 

Tablo.45- Kullan›m amaçlar›na göre do¤al gaz sat›fllar› (milyon m3)

Kaynak: BOTAfi, kendi hesaplamalar›m›z.
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Elektrik Gübre Konut Sanayi Toplam Elektrik Pay›, %

1996 4,174 830 1,526 1,376 7,906 52,8
1997 5,019 761 2,041 1,899 9,721 51,6
1998 5,491 493 2,247 2,041 10,271 53,5
1999 7,950 144 2,429 1,858 12,382 64,2
2000 9,733 113 2,806 1,914 14,566 66,8
2001 10,994 121 2,849 2,063 16,027 68,6
2002 11,631 496 2,973 2,277 17,378 66,9
2003 13,513 469 3,944 3,012 20,938 64,5
2004 13,226 528 4,463 3,892 22,108 59,8
2005 15,435 594 5,843 4,993 26,865 57,5
2006 16,642 157 7,259 6,435 30,493 54,6
2007 19,658 0 7,836 7,569 35,064 56,1



Do¤al gaz›n temel bir enerji kayna¤› olma özelli¤ini giderek artan ölçüde koru-
yaca¤› anlafl›lmaktad›r. BOTAfi’›n 2010 y›l›na iliflkin do¤al gaz talep tahminleri ve
kontrata ba¤lanm›fl arz miktarlar› ile ilgili analizleri esas al›nd›¤›nda, al›m zorunlu-
luklar› nedeniyle önümüzdeki dönemde do¤al gaz arz fazlas› ortaya ç›kmaktad›r.
Do¤al gaz talep tahminleri ve kontrat al›m miktarlar›na Tablo.46’da yer verilmekte-
dir. Buna göre 2007 y›l›nda 6,6 milyar Sm3, 2008-2010 döneminde ise y›ll›k ortala-
ma 8 milyar Sm3 civar›nda bir arz fazlas›ndan bahsedilebilmektedir.

Tablo.46- Do¤al gaz talep tahminleri ve kontrata ba¤lanm›fl arz miktarlar› (milyon m3**)

Kaynak: BOTAfi 

* Al›m miktar› belirsizli¤ini korumaktad›r.

** Toplam talep ve toplam arz rakamlar› sm3, ülke baz›nda kontrata ba¤lanm›fl al›m miktarlar› ise cm3

cinsindendir.

Bu nedenle, ülke al›m miktarlar›n›n toplam› ile toplam arz miktar› aras›nda farkl›l›k sözkonusudur.

Olas› bu arz fazlal›¤›, hidrolik enerji üretimindeki azal›fl›n sürece¤ine iflaret et-
mektedir. Bu aç›dan, enerji üretiminde ithalata ba¤›ml›l›¤›n artarak sürebilece¤i ve
bunun d›fl ticaret dengesi üzerinde önemli ve kal›c› yans›malar› olabilece¤ini gös-
termektedir.   
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2007 2008 2009 2010

‹ç talep miktar› 35,035 35,966 39,780 43,806

‹hracat 31 492 737 737

Toplam talep tahmini 35,066 36,458 40,517 44,543

Rusya 6,000 6,000 6,000 6,000

Cezayir 4,444 4,444 4,444 4,444

Nijerya 1,338 1,338 1,338 1,338

‹ran 9,556 9,556 9,556 9,556

Rusya (Bat› hatt›) 8,000 8,000 8,000 8,000

Rusya (Karadeniz hatt›) 10,000 12,000 14,000 16,000

Türkmenistan* ? ? ? ?

Azerbaycan 3,000 5,000 6,600 6,600

Toplam arz miktar› 41,621 45,553 49,092 51,059

Arz fazlas› tahmini 6,555 9,095 8,575 6,516

Do¤al gaz talep tahmini

Kontrata ba¤lanm›fl do¤al gaz arz miktar›



Tablo.47- Enerji ithalat›nda fiyat de¤iflim etkisi

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.
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Do¤al gaz Ham petrol Petrol ürünü Kömür Di¤er Toplam Fiyat etkisi

1996 1,280 3,416 582 624 12 5,914

1997 1,636 3,194 522 626 84 6,062

1998 1,295 2,084 491 521 114 4,505

1999 1,467 2,755 727 345 81 5,375

2000 3,079 4,208 1,435 676 132 9,530

2001 3,154 3,878 797 348 162 8,339

2002 2,915 4,088 1,323 749 128 9,203

2003 3,967 4,777 1,799 986 43 11,572

2004 4,439 6,092 2,544 1,317 16 14,408

2005 7,137 8,649 3,763 1,687 18 21,254

2006 10,178 10,706 5,902 2,055 18 28,859

2007 T 11,854 11,870 7,468 2,663 21 33,876

1996 1,280 3,416 582 624 12 5,914

1997 1,572 3,500 572 702 84 6,430 - 368

1998 1,629 3,570 841 615 114 6,768 - 2,263

1999 1,967 3,427 904 510 81 6,889 - 1,514

2000 2,360 3,205 1,093 977 132 7,767 + 1,763

2001 2,606 3,472 714 452 162 7,405 + 934

2002 2,806 3,557 1,151 883 128 8,525 + 678

2003 3,373 3,605 1,358 1,096 43 9,475 + 2,097

2004 3,530 3,589 1,499 1,197 16 9,830 + 4,578

2005 4,303 3,509 1,527 1,244 18 10,601 + 10,653

2006 4,894 3,569 1,968 1,445 18 11,893 +16,966

2007 T 5,803 3,600 2,265 1,616 21 13,304 +20,572

2003 3,966 4,777 1,799 986 43 11,571

2004 4,151 4,755 1,986 1,078 16 11,985 + 2,423

2005 5,060 4,650 2,023 1,119 18 12,870 + 8,384

2006 5,755 4,729 2,607 1,300 18 14,409 +14,450

2007 T 6,823 4,769 3,001 1,455 21 16,069 +17,807

2004 4,439 6,092 2,544 1,317 16 14,408

2005 5,411 5,958 2,592 1,368 18 15,347 + 5,907

2006 6,154 6,059 3,340 1,589 18 17,161 +11,698

2007 T 7,297 6,111 3,844 1,778 21 19,051 +14,825

Cari ithal fiyatlar›yla (milyon $)

1996 y›l› ithal fiyatlar›yla (milyon $)

2003 y›l› ithal fiyatlar›yla (milyon $)

2004 y›l› ithal fiyatlar›yla (milyon $)



Tablo.48- Enerji ihracat›nda fiyat de¤iflim etkisi

Kaynak: Kendi hesaplamalar›m›z.
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Do¤algaz Petrol ürünü Di¤er Toplam Fiyat etkisi

1996 9 250 16 275

1997 11 169 12 192

1998 9 233 17 259

1999 13 308 15 336

2000 15 292 22 329

2001 21 399 24 444

2002 23 651 18 692

2003 139 819 21 979

2004 255 1,111 63 1,429

2005 505 2,027 108 2,640

2006 180 3,260 127 3,567

2007 T 130 4,836 181 5,147

1996 9 250 16 275

1997 11 185 12 208 - 16

1998 12 399 17 428 - 168

1999 17 383 15 415 - 79

2000 11 222 22 256 + 73

2001 18 357 24 399 + 46

2002 23 566 18 607 + 85

2003 118 618 21 757 + 222

2004 203 654 63 920 + 509

2005 305 822 108 1,235 +1,406

2006 87 1,086 127 1,300 +2,267

2007 T 64 1,466 181 1,711 +3,436

2003 139 819 21 979

2004 239 867 63 1,169 + 260

2005 358 1,090 108 1,556 +1,084

2006 102 1,440 127 1,669 +1,898

2007 T 75 1,943 181 2,199 +2,948

2004 255 1,111 63 1,429

2005 383 1,396 108 1,887 + 753

2006 109 1,845 127 2,081 +1,486

2007 T 80 2,489 181 2,750 +2,397

Cari ithal fiyatlar›yla (milyon $)

1996 y›l› ithal fiyatlar›yla (milyon $)

2003 y›l› ithal fiyatlar›yla (milyon $)

2004 y›l› ithal fiyatlar›yla (milyon $)



5.2. Otomotiv sanayi

Otomotiv sektörü d›fl ticaretine bak›ld›¤›nda, tüketici kredilerinde 2003-2007 dö-
neminde yaflanan geliflmelere paralel bir geliflmenin yafland›¤› görülmektedir. Ge-
rek tafl›t ve gerekse otomotiv sektörü ile ilgili aksam ve parça ithalat›nda 2003 y›l›n-
da bafllayan bir canl›l›k sözkonusudur. 1996-2002 döneminde toplam otomotiv sek-
törü ithalat› ortalama y›ll›k 5 milyar dolar civar›nda iken, 2003 y›l›nda 7 milyar, 2007
y›l›nda ise 17,6 milyar dolara yükselmifltir. 

‹thalattaki bu geliflmeler yan›nda tafl›t ihracat›nda da çok önemli art›fllar yaflan-
m›flt›r. Ford Otosan, Toyota, Renault, Tofafl ve Hyundai firmalar›n›n kriz sonras› dö-
nemde tamamlanan kapasite art›r›mlar› ve d›fl sat›ma yönelik yeni model üretimleri
bu geliflmede belirleyici rol oynam›flt›r. 1996-1998 döneminde y›ll›k ortalama 36 bin
tafl›t ihraç edilirken, 2007 y›l›nda ihraç edilen tafl›t say›s› 23 kat artarak 830 bin ade-
ti bulmufltur. Aksam ve parçalar da dahil olmak üzere, incelenen dönemin bafl›nda
1,4 milyar dolar otomotiv sektörü ihracat geliri elde edilirken, 2007 y›l›nda bu tutar
18,6 milyar dolara yükselmifltir.

Tablo.49- Otomotiv sektörü d›fl ticareti

Kaynak: OSD ve DTM
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1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tafl›t araçlar› 1,433 1,732 3,442 768 1,153 3,442 6,711 6,620 6,401 6,785

Tafl›t aksam ve parçalar› 2,928 3,261 4,834 1,806 2,755 3,904 6,567 7,588 9,171 10,829

Toplam 4,361 4,993 8,276 2,574 3,908 7,345 13,278 14,208 15,571 17,615

Tafl›t araçlar› 486 882 1,016 1,652 2,192 4,007 6,875 7,824 9,735 12,766

Tafl›t aksam ve parçalar› 886 1,117 2,259 1,823 2,128 2,088 3,031 3,641 4,355 5,860

Toplam 1,372 1,999 3,275 3,475 4,319 6,095 9,906 11,465 14,091 18,626

Tafl›t araçlar› -948 -850 -2,426 884 1,038 566 164 1,204 3,334 5,981

Tafl›t aksam ve parçalar› -2,042 -2,144 -2,575 17 -627 -1,816 -3,536 -3,947 -4,816 -4,969

Toplam -2,989 -2,994 -5,001 901 411 -1,250 -3,372 -2,743 -1,480 1,011

Otomotiv sektörü ithalat› (Milyon $)

Otomotiv sektörü ihracat› (Milyon $)

Otomotiv sektörü d›fl ticaret dengesi (Milyon $)



‹hracatta yaflanan bu olumlu geliflmelere ra¤men, Türk ekonomisi kriz y›llar› olan
2001 ve 2002 y›llar› hariç olmak üzere otomotiv sektöründe d›fl ticaret aç›¤› vermifl-
tir. Ancak, hemen bütün otomotiv firmalar›n›n ihracata dayal› yeni üretim modelle-
ri üretmeye bafllamalar› ile 2007 y›l›nda sektör uzun y›llard›r ilk defa d›fl ticaret faz-
las› vermeye bafllam›flt›r. 1996-2000 döneminde y›ll›k ortalama 4,2 milyar dolar d›fl
ticaret aç›¤› veren otomotiv sektörü, kriz sonras› dönem olan 2003-2006 dönemin-
de y›ll›k ortalama 2,2 milyar dolar aç›k vermeyi sürdürmüfltür. Aç›¤›n sürmesinde,
artan yerli üretime ra¤men yap›lan aksam ve parça ithalat› belirleyici olmufltur. Ni-
tekim, 2006 y›l›nda tafl›t araçlar› d›fl ticaretinde 3,3 milyar dolar fazla verilmesine ra¤-
men, otomotiv sektörü aksam ve parça ticaretinde 4,8 milyar dolar d›fl ticaret aç›¤›
verilmifltir. Ancak, 2007 y›l›nda tafl›t aksam ve parçalar›nda d›fl ticaret aç›¤› verilme-
ye devam edilmesine ra¤men, tafl›t araçlar› ihracat›nda yaflanan yüzde 30 civar›nda-
ki art›flla, otomotiv sektörü kriz dönemi hariç olmak üzere ilk defa d›fl ticaret fazla-
s› üretmeye bafllam›flt›r.

Otomotiv sanayi d›fl ticaretine nihai ve ara mallar› ay›r›m›nda bak›ld›¤›nda, özel-
likle 2001 y›l› sonras›nda aksam&parça ithalat› ile tafl›t ihracat› aras›nda önemli bir
iliflkinin oldu¤u görülmektedir. Bu iliflkinin boyutu, yerli üretim içindeki ithalat
kompozisyonunu göstermesi aç›s›ndan önemli görülmektedir. Özellikle 2001-2007
döneminde tafl›t ihracat› ile aksam-parça ithalat› aras›ndaki iliflkinin de ayn› yönde
oldu¤u görülmektedir. Gerek yerli ve gerekse ithal tafl›tlara tüketici kredileri arac›-
l›¤›yla yo¤un bir talebin yaflanmas› sözkonusu iliflkilerde ayn› yönde bir e¤ilime ifla-
ret etmektedir. 2001-2007 döneminde tafl›t ticaretinde d›fl ticaret fazlas› verilirken,
ayn› dönemde aksam ve parça d›fl ticaretinde giderek artan ölçüde d›fl ticaret aç›¤›
verilmesi bu e¤ilimi net olarak göstermektedir. 
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Türkiye’de üretilen tafl›t say›s›, kriz y›l› olan 2001 y›l›na göre dört kat civar›nda
artarak 2007 sonu itibariyle 1,133 bin adete ulaflm›flt›r. ‹thal edilen tafl›tlarda dahil
edildi¤inde toplam tafl›t arz› 1,492 bin adete ulaflm›flt›r. Özellikle 2003 ve sonras› dö-
nemde tüketici kredilerinin de etkisiyle yurtiçi talepte yaflanan canl›l›k ve TL’nin de-
¤erlenmesi tafl›t ithalat›n› art›rm›flt›r. ‹thalat›n toplam arz içerisindeki pay› 2001-2002
döneminde yüzde 22 civar›nda iken, 2003-2007 döneminde yaklafl›k 7 puanl›k bir
art›flla yüzde 29 seviyesine yükselmifltir.

Tablo.50- Otomotiv sektörü üretim, sat›fl ve d›fl ticareti

Kaynak: OSD ve kendi hesaplamalar›m›z.

‹hracat amaçl› tafl›t üretiminin toplam üretim içerisindeki pay› kriz y›llar›nda yüz-
de 72 seviyesinde iken, 2003-2005 döneminde 10 puanl›k bir gerileme ile yüzde 62
seviyesine gerilemifltir. Ancak, ihracata dönük yeni modellerin Türkiye’de üretilme-
ye bafllamas› ile ihracat/üretim oran› kriz öncesi seviyelerine geri dönmüfltür. Son
olarak yurtiçi perakende tafl›t sat›fl›nda yerli tafl›t oran› kriz dönemindeki yüzde 52’lik
seviyelerinden, son befl y›lda yüzde 42-44 seviyelerine gerilemifltir. ‹hracata dönük
modellerin Türkiye’de üretimine bafllanmas›na ra¤men, tüketicinin göreceli olarak it-
hal tafl›t tercihinde de¤erli yerel para faktörünün etkili oldu¤u düflünülmektedir.

Otomotiv sektöründe 2001 sonras› dönemde yaflanan bu hareketlenmenin dünya
ölçe¤inde ne anlama geldi¤ini ve dolay›s›yla Türkiye’nin dünya tafl›t üretimi pasta-
s›ndan ald›¤› pay›n nas›l de¤iflti¤ine Tablo.51’de yer verilmifltir. Dünya tafl›t üretimi
ligindeki geliflmeleri görebilmek amac›yla seçilmifl ülke gruplar›18 itibariyle pazar
paylar› hesaplanm›flt›r. 
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(Adet) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Üretim 285,737 357,405 563,450 864,073 915,998 1,026,427 1,132,932

‹ç sat›fllar (perakende) 195,426 175,046 400,711 745,812 763,186 669,604 641,315

- Yerli tafl›tlar 101,215 91,755 177,487 313,519 325,072 285,430 282,226

- ‹thal tafl›tlar 94,211 83,291 223,224 432,293 438,114 384,174 359,089

D›fl sat›fllar (ihracat) 202,158 261,934 358,745 518,595 561,078 706,402 829,879

Toplam arz (üretim+ithalat) 379,948 440,696 786,674 1,296,366 1,354,112 1,410,601 1,492,021

‹hracat / Üretim, % 70,7 73,3 63,7 60,0 61,3 68,8 73,3

‹thalat / Toplam Arz, % 24,8 18,9 28,4 33,3 32,4 27,2 24,1

‹ç sat›fllarda yerli tafl›t oran›, % 51,8 52,4 44,3 42,0 42,6 42,6 44,0

18 Seçilen ülke gruplar› için Tablo.22’ye bak›labilir.



Buna göre, özellikle 2003 y›l› ile birlikte Türkiye’nin dünya tafl›t üretimi pastas›n-
daki üretim pay›n› artt›rd›¤› görülmektedir. Bununla birlikte ulafl›lan bulgular› afla-
¤›daki gibi özetlemek mümkündür:

• Dünya tafl›t üretimi AB 15 ve Amerika ülkelerinden, baflta Asya I ülkeleri olmak 
üzere di¤er ülkelere kaymaktad›r. Asya I ülkelerinin pazar pay› 2001-2006 döne-
minde 8,4 puanl›k bir art›fl göstermifltir.

• Asya I ülkeleri içerisinde Japonya’n›n tafl›t üretiminden ald›¤› pay azal›rken (-0,8 
puan), Çin, Hindistan ve Tayland’›n paylar›nda (s›ras›yla +6,2; +1,3; +1,0 puan)
belirgin art›fllar yaflanmaktad›r.

• Asya I ülkeleri d›fl›nda bölgemizdeki ülkelerden  Polonya, Romanya, Çek Cum-
huriyeti, Ukrayna ve ‹ran’›n tafl›t üretiminde çok belirgin bir flekilde pazar payla-
r›n› art›rd›klar› görülmektedir. Sözkonusu befl ülkenin toplam pazar pay› 2001 y›-
l›nda yüzde 2,2 iken, 2004 y›l› itibariyle bu ülkelerin pazar pay› yüzde 4,1 sevi-
yesine yükselmifltir.

• Türkiye de tafl›t üretim pazar›ndan giderek artan ölçüde bir pay almaktad›r. 2001 
y›l›nda pazar pay›m›z yüzde 0,5 iken, 2006 y›l›nda bu pay yüzde 1,4 seviyesine
yükselmifltir.

• 2001-2006 döneminde pazar pay› art›fl›nda Türkiye, Çin’in 6,2 puan, Hindistan’›n 
1,3 ve Tayland’›n 1,0 puanl›k art›fllar›ndan sonra dördüncü yüksek pazar pay› ar-
t›fl›na sahip ülke olmufltur.

Tablo.51- Seçilmifl ülkeler itibariyle dünya tafl›t üretimi (Yüzde Pay)

Kaynak: OSD ve kendi hesaplamalar›m›z.

2001        2002        2003        2004 2005 2006 2006/2001 Fark
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AB 15 30,9 29,0 28,0 26,4 25,0 23,6 -  7,3

AB 10 2,2 2,1 2,1 2,3 2,6 3,2 + 0,9

Di¤er Avrupa 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 + 0,2

Amerika ülkeleri 31,5 31,4 29,8 29,1 28,7 27,2 - 4,2

Asya I 30,4 32,3 34,2 35,5 36,8 38,8 + 8,4

Asya II 2,4 2,2 2,4 2,6 2,5 2,7 + 0,4

Afrika &Orta Do¤u 1,5 1,6 1,7 2,0 2,1 2,2 + 0,7

Türkiye 0,5 0,6 0,9 1,3 1,3 1,4 + 0,9

Di¤er Ülkeler 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 - 0,1

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dünya tafl›t üretimi (Bin adet) 56,896 59,556 61,294 65,198 62,270 69,985



Global ölçekteki bu geliflmeler Türkiye’nin nihai ürün olarak tafl›t üretim ve d›fl
ticaretinde, çevre ülkelerde ve Asya I ülkelerinde yaflanan pazar art›fllar›na ra¤men,
önemli bir performans gösterdi¤ine iflaret etmektedir. Nitekim, sözkonusu perfor-
mans›n d›fl ticaret dengesi üzerindeki etkileri de olumlu yönde seyretmektedir.
1996-2000 döneminde d›fl ticaret aç›¤› veren tafl›t araçlar› sektörü, kriz sonras› dö-
nemde d›fl ticaret fazlas› vermeye bafllam›fl ve 2007 y›l›nda d›fl ticaret fazlas› 6 mil-
yar dolara ulaflm›flt›r. Ancak, otomotiv aksam ve parçalar›n› üreten otomotiv yan sa-
nayiinde ayn› performans›n sürdürülemedi¤inin alt›n›n çizilmesi gerekmektedir. 

Yeni model ve ticari tafl›t üretim modeli ve de¤erli yerel paran›n ön plana ç›kt›¤›
kriz sonras› döneme, yan sanayinin tam olarak uyum sa¤layamad›¤› düflünülmekte-
dir. Nitekim, bu uyumsuzlu¤un ip uçlar›n› aksam ve parça sektörü d›fl ticaret den-
gesinden gözlemlemek mümkündür. Tafl›t araçlar› sektörünün aksine, otomotiv yan
sanayiinde özellikle 2004 ve sonras›nda d›fl ticaret aç›¤›n›n giderek büyüdü¤ünün
alt›n›n çizilmesi gerekmektedir. Aksam ve parça ticaretinde yaflanan bu aç›k, yerel
paran›n de¤erlenmesinin ve yeni modeller üretilmesinin de katk›s›yla üretimde kul-
lan›lan ithal girdi kullan›m›n›n artmas›na neden olmaktad›r. Otomotiv sektöründe
yaflanan ithal girdi art›fl›yla ilgili olarak Kutu.1 ve 2’ye bak›labilir.

Kutu.1 - Tafl›t üretiminde yerli girdi kullan›m› ve yan sanayi

Türkiye’de üretilen araçlarda kullan›lan yerli parça oran›, toplam ana sanayinin yan sanayine yapt›¤› öde-
melere göre tahminen hesaplanabilmektedir. Tafl›t Araçlar› Yan Sanayi Derne¤i (TAYSAD) taraf›ndan ya-
p›lan hesaplamalarda, yerli parça kullan›m oran›n›n 1997 y›l›nda yüzde 40’lar seviyesinden, 2003 y›l›nda
yüzde 26’ya düfltü¤ü ifade edilmektedir. Yat›r›mlarla yenilenmeyen ve ar-ge çal›flmalar› yeterince destek-
lenmeyen yan sanayi üreticilerinin, her ne kadar 150 kadar ülkeye ihracat yapsalar da, Türkiye’deki oto-
motiv üretiminden ald›klar› pay›n s›n›rl› kald›¤› belirtilmektedir.

Küresel araç üreticilerinin Türkiye’ye proje getirirken, yan sanayi konusunda kendi koflullar›n› sundu¤u,
hangi parçan›n nereden gelece¤ine karar verdi¤i belirtilerek, yerel yan sanayicilerin kalan bölümle yetin-
mek zorunda kald›¤› vurgulanmaktad›r. Ayr›ca, ülkeler aras›nda model kayd›r›l›nca parçay› üreten firma
orijinal ülkeden tedarikini sa¤lamaya devam edebildi¤i ifade edilmektedir.

Taysad ad›na yap›lan bir aç›klamada, otomotiv sektöründe yaflanan geliflme flöyle özetlenmektedir: “‹tha-
lat›n sektördeki a¤›rl›¤› d›fl ticaret aç›¤›n› da körüklemekte, son 10 y›lda ithal edilen parçalar›n kilogram›-
na ortalama dokuz dolar ödenirken, ayn› dönemde ihracat› yap›lan parçalar›n kilogram› dört dolard›r. Ya-
ni her kilogramda befl dolarl›k katma de¤er Türkiye’den d›flar› ç›k›yor. ‹hracat patlad› diyoruz ama ithala-
ta dayal› bir ihracat var. Zaten d›fl ticaret aç›¤› bunu gösteriyor.”

Yan sanayiciler kapasite art›fl›, modernizasyon, ar-ge yönündeki gayretlerinin, vergisel devlet teflvikleri yo-
luyla desteklenmesi gerekti¤inin alt›n› çizerken, reel döviz kuru geliflmelerinin Türkiye’yi ithalat cenneti
yapaca¤› tespitinde bulunmaktad›rlar.

Kaynak: Taysad Genel Sekreteri Barbaros Demirci’nin 7 Eylül 2004 tarihinde Reuters haber ajans›na verdi-
¤i mülakat.
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Otomotiv sanayi d›fl ticaret ve üretim yap›s›, özellikle 2001 krizi sonras›nda özel
imalat sanayi genelinden ve kendi geçmifl e¤ilimlerinden önemli ölçüde farkl›laflma-
ya bafllam›flt›r. 2001 y›l› sonras›nda, Toyota, Hyundai, Renault, Tofafl ve Ford Oto-
san firmalar›n›n yeni yat›r›mlar›n› tamamlayarak iflletmeye almalar› otomotiv sana-
yinde kapasite ve üretim miktar›n›n büyük ölçüde artmas›n› sa¤lam›fl ve farkl› e¤i-
limlerin ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r. Özel imalat sanayi genelinde 1997=100 baz-
l› üretim endeksi 2002 y›l›nda 104.8 iken 2007 y›l›nda 153.5’e yükselmifl, ayn› dö-
nemde tafl›t araçlar› sanayi üretim endeksi ise 80.7’den 242’ye ç›km›flt›r. 2003-2007
döneminde üretimde çal›fl›lan saat endeksi, özel imalat sanayiinde y›lda ortalama
yüzde 1.7 oran›nda artarken, tafl›t araçlar› sanayiinde y›lda ortalama yüzde 12.7 ora-
n›nda art›fl göstermifltir. Çal›fl›lan saatteki bu art›fla karfl›n, iflgücü verimlili¤i, yüksek
üretim art›fl› nedeniyle tafl›t araçlar› sanayiinde 2003-2007 döneminde y›lda ortalama
yüzde 10.5 oran›nda art›fl göstermifltir. 

Tafl›t araçlar› sanayiindeki üretim ve verimlilik art›fl›na karfl›n, 2003-2007 döne-
minde saat bafl›na reel ücret y›lda ortalama yüzde 2.8 oran›nda gerilemifltir. Bu dö-
nemde, özel imalat sanayiinde saat bafl›na reel ücret art›fl› y›lda ortalama yüzde 1.9
oran›nda yükselme göstermifltir.

Tablo.52- Otomotiv sektöründe birim iflgücü maliyeti endeksi ve 
bileflenlerindeki geliflim (1997=100)

Kaynak: TU‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Döviz  kuru sepetine göre hesaplanm›flt›r. Döviz kuru sepeti (1 $ + 0.77 Euro) olarak tan›mlanm›flt›r. 
Birim ‹flgücü Maliyeti = [(Saat Bafl›na Nominal Ücret Endeksi / (Üretim endeksi / Üretimde Çal›fl›lan Sa-
at Endeksi)) / Döviz Kuru Sepeti Endeksi] formülü kullan›larak hesaplanm›flt›r.

(**) ‹flgücü verimlili¤i, üretim endeksinin üretimde çal›fl›lan saat endeksine bölünmesiyle elde edilmifltir.
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1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 T.

Birim ‹flgücü Maliyeti* 107.2 113.2 110.9 75.6 77.1 101.4 99.6 112.6
Üretim 100.0 95.9 105.3 93.2 104.8 138.2 146.4 153.5
Üretimde Çal›fl›lan Saat 100.6 89.4 89.2 79.6 82.8 88.7 87.8 90.1
‹flgücü Verimlili¤i** 99.4 107.3 118.0 117.1 126.6 155.8 166.7 170.3
Saat Bafl›na Nominal Ücret 182.9 326.3 494.4 647.8 900.9 1471.4 1656.5 1816.2
Saat Bafl›na Reel Ücret 99.1 107.1 104.8 89.0 85.3 91.4 93.1 93.6
Döviz Kuru Sepeti 171.7 268.8 377.8 731.4 923.0 931.6 997.1 947.1

Birim ‹flgücü Maliyeti* 116.3 136.9 122.2 138.5 127.3 109.7 106.7 119,8
Üretim 96.3 78.4 115.9 63.5 80.7 200.2 219.5 242,0
Üretimde Çal›fl›lan Saat 104.2 88.4 105.7 89.9 89.9 149.5 155.6 163.7
‹flgücü Verimlili¤i** 92.4 88.7 109.6 70.6 89.8 133.9 141.4 147,8
Saat Bafl›na Nominal Ücret 184.5 326.4 506.2 715.7 1054.7 1368.9 1500.3 1677.6
Saat Bafl›na Reel Ücret 99.9 107.1 107.3 98.3 99.9 85.0 84.3 86.7
Döviz Kuru Sepeti 171.7 268.8 377.8 731.4 923.0 931.6 997.1 947.1

Özel ‹malat Sanayi

Tafl›t Araçlar› Sanayi



2001 krizi sonras›nda tafl›t araçlar› sanayi, verimlilik art›fllar› ve düflük ücret poli-
tikas› arac›l›¤›yla birim iflgücü maliyetlerini düflürmek suretiyle rekabet gücünü ko-
rumufl, özel imalat sanayi geneline göre daha baflar›l› bir performans göstermifltir.
Nitekim, 2000-2004 döneminde özel imalat sanayiinin geneline göre oldukça farkl›-
laflan birim iflgücü maliyetleri, 2004 sonras› dönemde birlikte hareket etmeye baflla-
m›flt›r. Bu nedeneledir ki, 2003-2007 döneminde, özel imalat sanayi genelinde birim
iflgücü maliyeti y›lda ortalama yüzde 7.9 oran›nda artarken, tafl›t araçlar› sanayiinde
birim iflgücü maliyetleri y›lda ortalama yüzde 1,2 oran›nda gerilemifltir. 2007 y›l›n-
da, tafl›t araçlar› sanayiinde birim iflgücü maliyetleri, imalat sanayi genelinin bir mik-
tar alt›nda, yüzde 12 civar›nda art›fl göstermifltir. Buna ra¤men, birim iflgücü mali-
yetleri halen kriz öncesi dönemdeki seviyelerine ulaflamad›¤›n›n da belirtilmesi ge-
rekmektedir.

5.3. Dayan›kl› tüketim mallar›

Otomotiv sektöründe yaflanan ve yukar›da ifade edilen geliflmelere benzer gelifl-
meler dayan›kl› tüketim mallar› için de geçerlidir. Bu mallara olan talep, ithal girdi-
ler ve nihai mal ithalat› nedeniyle d›fl ticaret aç›¤›n› etkileyen unsurlardan birisi ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

1996-2001 döneminde y›lda ortalama olarak 4,5 milyon adet beyaz eflya üretimi
sözkonusu iken, kriz sonras› dönemde sözkonusu üretim 2002-2007 döneminde dü-
zenli bir art›fl göstererek 16,2 milyon adete yükselmifltir. Beyaz eflya ithalat› son iki
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y›ldaki k›p›rdama hariç olmak üzere giderek önemini yitirirken, sektörün yüzünü
önemli derecede ihracata döndü¤ü izlenmektedir. 1996-2001 döneminde iç tüketi-
me yönelik bir üretim modeli sözkonusu iken, sonraki dönemde ihracat›n iç sat›fl-
lar›n önemli ölçüde üzerine ç›kt›¤› gözlemlenmektedir. Tüketici kredilerinin de et-
kisiyle 2004 ve 2005 y›llar›nda iç talepdeki göreli art›fl, ihracat ile iç sat›fllar aras›n-
daki marj› geçici olarak yavafllatm›fl olmas›na ra¤men, sektörde ihracat odakl› üreti-
min genel bask›nl›¤› sürmektedir. Ayn› geliflmeyi ihracat›n toplam arz (üretim+itha-
lat) içerisindeki pay›nda da gözlemlemek mümkündür. ‹hracat /toplam arz oran›,
2007 y›l›nda yüzde 68’e yükselmifltir.

Tablo.53- Beyaz eflya* üretim, sat›fl ve d›fl ticareti 

Kaynak: Beysad

(*) Buzdolab›, Çamafl›r Makinas›, Bulafl›k Makinas› ve F›r›n ürünlerini kapsamaktad›r.

Dayan›kl› tüketim mallar›nda d›fl ticaret verilerindeki geliflmeler de benzeri bir ge-
liflime iflaret etmektedir. Dayan›kl› tüketim mallar›nda, Türkiye incelenen dönem
boyunca d›fl ticaret fazlas› vermifltir. Ancak, özellikle 2002-2003 döneminde d›fl faz-
lan›n belirginleflti¤i görülmektedir. Dayan›kl› tüketim mallar›nda d›fl ticaret fazlas›
1996-2001 döneminde y›ll›k ortalama 840 milyon dolar iken, 2002-2003 döneminde
y›ll›k 3 milyar dolar, son dört y›lda ise y›ll›k 5 milyar dolar civar›na yükselmifltir. 

Tablo.54- Dayan›kl› tüketim mallar› d›fl ticareti (BEC s›n›fland›rmas›)

Kaynak: TÜ‹K
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(Bin Adet) 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Üretim 3,509 4,549 5,179 4,836 6,659 8,718 11,643 12,363 15,398 16,197

‹thalat 257 709 799 389 338 360 440 426 696 641

‹ç Sat›fllar 2,845 3,359 3,913 2,417 2,533 3,076 5,054 5,189 5,453 5,154

‹hracat 883 1,764 2,001 2,829 4,384 6,013 7,211 7,788 10,353 11,437

‹hracat / ‹ç sat›fllar, % 31,0 52,5 51,1 117,0 173,1 195,5 142,7 150,1 189,9 221,9

‹hracat / T. Arz, % 23,4 33,5 33,5 54,1 62,7 66,2 59,7 60,9 64,3 67,9

‹thalat / Üretim, % 7,3 15,6 15,4 8,0 5,1 4,1 3,8 3,4 4,5 4,0

1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

‹thalat 619 807 1,126 632 687 917 1,440 1,839 2,297 3,032

‹hracat 951 1,747 2,057 2,195 3,275 4,351 6,003 6,906 7,583 8,546

D›fl ticaret dengesi 332 940 931 1,564 2,588 3,433 4,563 5,067 5,286 5,514

Dayan›kl› tüketim mallar› (Milyon $)



Kriz sonras› dönem, gerek göreli fiyat yap›lar›n›n önemli ölçüde farkl›laflt›¤› ve ge-
rekse beyaz eflya sektöründe yap›sal olarak üretim ve pazarlama stratejilerinin de¤ifl-
ti¤i bir  dönem olmufltur. Ayr›ca, 2001 krizi ile birlikte yurtiçinde sat›n alma gücünün
önemli ölçüde azalmas›, yerli firmalar› d›fl pazarlara yöneltmifltir. Bu nedenle, yerli
beyaz eflya üreticisi firmalar bu dönemde global ölçekte firma ve markalar› sat›n al-
m›fllar, uluslararas› üretim ve pazarlama a¤›n› gelifltirmifller, bu sayede ürün yelpaze-
sini önemli ölçüde geniflletmifller ve uluslararas› bir oyuncu haline gelmifllerdir19.
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Kutu.2 - Üretimin ithalat ve ihracat ba¤›ml›l›¤›

‹MKB’de ifllem gören 170 civar›nda halka aç›k imalat sanayi flirketlerinin maliyet ve sat›fl yap›s› üzerin-
den üretim yap›lar› analiz edildi¤inde, d›fl ticarete ba¤›ml›l›k aç›s›ndan otomotiv, beyaz eflya ve teks-
til&giyim sektörlerinin imalat sanayi geneline göre farkl› özellikler tafl›d›¤› göze çarpmaktad›r. 

Üretimin ithalat ve ihracat ba¤›ml›l›¤›na mikro verilerle bak›fl

Üretim maliyetleri içinde ithalat pay›, ithalat/üretim oran› ve ithalat/toplam arz oranlar› dikkate al›nd›-
¤›nda  otomotiv ve beyaz eflya sektörlerinde ithalat ba¤›ml›l›¤›n›n, imalat sanayiinin geneli ve tekstil&gi-
yim sektörüne göre daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Buna karfl›l›k, otomotiv, beyaz eflya ve teks-
til&giyim sektörleri büyük ölçüde ihracata dayal› bir üretim modeli sergilemektedir. Her üç sektörde de
ihracat ba¤›ml›l›¤› genel imalat sanayiine oranla daha yüksektir. Tekstil&giyim sektörü, ihracat ba¤›ml›-
l›¤›n›n en yüksek, ithalat ba¤›ml›l›¤›n›n ise en düflük oldu¤u sektördür..

19 Türk firmalar›n›n global oyuncu olmalar›na örnek olarak Arçelik örne¤i verilebilir. 2000 sonras›nda Arçelik’in geçirdi¤i evreler flöyle özetlenebilir: 
Arçelik-LG klima üretimine bafllanmas› (2000); ‹zmir elektrikli süpürge ve Topkap› motor pompa iflletmelerinin birlefltirmesi (2001); Beko markal› ürün-
lerin yurtiçinde pazarlama ve sat›fl faaliyetlerinin üstlenilmesi (2001); Alman beyaz eflya flirketi Blomberg’in bünyeye kat›lmas› (2002); Avusturya
beyaz eflya flirketi Elektra Bregenz ve markalar› Elektra Bregenz ve Triola’n›n sat›n al›nmas›(2002); ‹ngiliz beyaz eflya markas› Leisure ve Flavel’in
bünyeye kat›lmas›(2002); Romanya’daki beyaz eflya flirketi Arctic’in sat›n al›nmas› (2002); Rusya’da yat›r›m karar›n›n al›nmas› (2004); Dijital Yaflam
Projesinin tan›t›lmas› (2002); Ak›ll› ürünlerin sat›fl›na bafllanmas› (2003); ‹lk yerli çamafl›r kurutma makinesinin üretilmesi (2005); Rusya ‘da üre-
time bafllanmas›(2006); Beko Elektronik Afi’deki ortakl›k pay›n›n yüzde 22’den yüzde 72’ye ç›kar›lmas› (2006); 200 bin çamafl›r makinesi üretim kap-
asitesine sahip Çin ‘deki Casa-Shinco flirketinin sat›n al›nmas›(2007). Arçelik deneyimine benzer deneyimlerin di¤er beyaz eflya ve otomotiv firmalar›
için de geçerli oldu¤unu ifade etmek gerekmektedir.

(2002-2005 dönemi ortalamalar›, Beyaz eflya Otomotiv Tekstil& giyim Toplam

Yüzde) sanayi sanayi sanayi imalat sanayi

‹thalat›n maliyetler içindeki pay› 55,9 55,0 41,0 52,2

‹thalat / Üretim oran› 32,4 45,7 26,4 27,3

‹thalat / Toplam arz oran› 24,4 31,3 20,9 21,4

‹hracat›n sat›fllar içindeki pay› 49,6 45,4 66,3 46,3

‹hracat / Üretim oran› 41,2 42,6 49,9 27,7

‹hracat / Toplam arz oran› 31,2 29,3 39,4 21,8

‹hracat / ‹thalat oran› 128,0 94,0 187,0 102,0



Kriz sonras› dönemde yerel ve global ölçekteki geliflmelerin bileflkesi nihai etkile-
rini Türkiye’nin üretim modeli ve d›fl ticaret yap›s›nda göstermektedir. Kur baflta ol-
mak üzere göreli fiyatlardaki farkl›laflmalar, büyük ölçekli flirketlerimizin global ak-
törler haline gelmesi, devir-birleflmeler-sat›n almalar nedeniyle ölçek ekonomisinde
yaflanan geliflmeler, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin tetikledi¤i yeni rekabet orta-
m›na uyum çabalar› bu model ve yap›y› flekillendirmektedir. Düflen enflasyon ortam›
ile gerileyen reel faizlerin tetikledi¤i tüketici kredileri art›fl› ile yerel paradaki de¤er-
lenme bu yeni yap›n›n oluflum ve geliflimini h›zland›rmaktad›r. Sonuç olarak, üretim
modeli ve d›fl ticaret yap›s›ndaki geliflme sadece konjonktürel ya da sadece yap›sal
nedenlerden de¤il, ikisinin bilefliminden oluflan bir geliflim trendi göstermektedir. 

5.4. Tekstil ve giyim sektörü

Türkiye’de d›fl ticaret fazlas› veren sektörlerin bafl›nda tekstil ve giyim (T&G) sek-
törleri gelmektedir. 1996 y›l›nda 6,6 milyar dolar d›fl ticaret fazlas› yaratan T&G sek-
törleri, son 11 y›lda bu fazlalar›n› 2,4 kat art›rarak 2007 y›l›nda 15,9 milyar dolarl›k
bir fazlaya ulaflm›flt›r. Ancak, T&G sektörlerinin yaratt›¤› d›fl ticaret fazlas› nominal
olarak artmakla birlikte, Türkiye’nin d›fl ticaret hacmi içerisindeki pay› 2002 ve son-
ras› dönemde giderek küçülmektedir. Enerji ve alt›n ticareti d›flar›da tutuldu¤unda,
sözkonusu sektörlerin yaratt›¤› d›fl fazlan›n toplam d›fl ticaret hacmi içerisindeki pa-
y› 2001 y›l›nda yüzde 13,3’e kadar yükselmiflken, 2007 y›l›nda yüzde 6,9 seviyesine
kadar düzenli bir gerileme e¤ilimi göstermifltir. Bu durum, giderek azalan ölçüde de
olsa T&G sektörlerinin d›fl ticaret dengesinde belirleyici rol üstlenmeyi sürdürdük-
lerini göstermektedir.

Sektörle ilgili olarak vurgulanmas› gereken bir di¤er geliflme, imalat sanayinin ge-
nelinde yaflanan ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n T&G sektöründe de kendisini hissettirmesi-
dir. Nitekim, ‹thalat/ihracat oran›ndaki art›fllar bu ba¤›ml›l›¤›n ipuçlar›n› vermekte-
dir. Baflta giyim sektörü olmak üzere tekstil ve giyim sektöründe ithalat halen dü-
flük seviyede olmakla birlikte, 2002 y›l› sonras› dönemde sektörün ithalat›nda belir-
gin bir art›fl yaflanmaktad›r. Giyim sektöründe ithalat/ihracat oranlar›nda yaflanan ar-
t›fl, yurtd›fl›nda üretilen ve/veya yerli firmalarca yurtd›fl›nda ürettirilen haz›r giyim
ürünlerinin Türk halk›n›n be¤enisine sunulmak suretiyle Çin baflta olmak üzere As-
ya-Pasifik’te yaflanan fiyat avantajlar›n›n içsellefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n›, di¤er bir ifa-
deyle sektörde bir “ön tafl›nma” n›n yafland›¤›n› göstermektedir. Ön tafl›nmay› do¤-
rulayan bir di¤er husus, ithalat›n ülke kompozisyonundaki de¤iflimdir. Türkiye,
1996 y›l›nda giyim sektörü ithalat›n›n yüzde 73’ünü befl adet bat› avrupa ülkesinden
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yaparken, baflta Çin olmak üzere Asya I ülkeleri Türkiye’nin giyim sektörü ithalat›
içindeki paylar›n› 1996 y›l›ndaki yüzde 10’luk seviyesinden, 2007 y›l›nda yüzde
50’lere ç›karm›fllard›r. Türkiye, ayn› flekilde tekstil ürünleri ithalat›n›n 32’sini yapt›¤›
Asya I ülkelerinden, 11 y›ll›k bir dönem sonras›nda tekstil ithalat›n›n yüzde 55’ini
yapar hale gelmifltir20.

Tablo.55- Türkiye’nin d›fl ticaretinde tekstil ve giyim sektörü (ISIC-Rev.3)

Kaynak: TÜ‹K ve Kendi kesaplamalar›m›z.        

(*) Enerji ve parasal olmayan alt›n ticareti hariç tutulmufltur.
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1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

- Tekstil ürünleri 3,818 4,614 4,943 5,533 6,841 7,998 8,743 9,266 10,803

- Giyim Eflyas› 4,830 5,417 5,398 6,615 8,154 9,340 9,925 10,175 11,793

Toplam 8,648 10,031 10,341 12,148 14,995 17,338 18,668 19,441 22,596

- Tekstil ürünleri 1,882 1,853 1,689 2,500 3,094 3,786 3,974 4,227 5,323

- Giyim Eflyas› 191 266 277 346 450 602 694 962 1,358

Toplam 2,073 2,119 1,966 2,846 3,544 4,388 4,668 5,189 6,681

- Tekstil ürünleri 1,935 2,761 3,261 3,032 3,747 4,212 4,769 5,039 5,480

- Giyim Eflyas› 4,638 5,151 5,120 6,269 7,704 8,739 9,231 9,213 10,435

Toplam 6,573 7,912 8,381 9,301 11,451 12,951 14,000 14,252 15,915

T&G ihracat pay› 37,2 36,1 33,0 33,7 31,7 27,4 25,4 22,7 21,1

T&G ihracat pay›* 37,7 36,5 33,5 34,4 32,5 28,1 26,4 23,9 22,4

T&G ithalat pay› 4,8 3,9 4,7 5,5 5,1 4,5 4,0 3,7 3,9

T&G ithalat pay›* 5,5 4,7 6,1 7,0 6,4 5,5 5,1 4,9 5,1

‹thalat / ‹hracat oran› 24,0 21,1 19,0 23,4 23,6 25,3 25,0 26,7 29,6

- Tekstil ürünleri 49,3 40,2 34,2 45,2 45,2 47,3 45,5 45,6 49,3

- Giyim ürünleri 4,0 4,9 5,1 5,2 5,5 6,4 7,0 9,5 11,5

T&G D›fl Ticaret Fazlas› / 

Toplam D›fl Ticaret Hacmi 9,8 9,6 11,5 10,6 9,8 8,1 7,4 6,3 5,7

T&G D›fl Tic. Fazlas› / 

Toplam D›fl Tic. Hacmi* 10,8 10,9 13,3 12,2 11,3 9,2 8,6 7,6 6,9

‹hracat (Milyon Dolar)

‹thalat (Milyon Dolar)

D›fl Ticaret Fazlas› (Milyon Dolar)

Oranlar (Yüzde)

20 Tekstil ve giyim sektörlerinde yaflanan geliflmeler için Türkan. E. (Temmuz 2005)’e bak›labilir.



Üreticilerin sadece fiyat avantajlar›n› içsellefltirme amaçl› bir “ön tafl›nma” davran›-
fl› içinde bulunmad›¤›, maliyet ve di¤er avantajlar› nedeniyle üretimlerini yurtd›fl›na
tafl›yarak ayn› zamanda “kesin tafl›nma” davran›fl› sergiledikleri de bilinmektedir. Sek-
tör ithalat›n›n göreceli olarak artmas›, ithalat/ihracat oranlar›ndaki geliflmeler, dahil-
de iflleme rejiminde ithal girdi tutar›n›n yükselmesi, hariçte iflleme rejiminde ülke d›-
fl›nda iflleme tabi tutulan ürünlerin hacim olarak artmas› ön ya da kesin tafl›nma flek-
linde gerçekleflen d›fl çevredeki avantajlardan yararlanma güdüsünü art›rmaktad›r.

Tablo.56- Tekstil ve giyim sektöründe birim iflgücü maliyeti endeksi 
ve bileflenlerindeki geliflim (1997=100)

Kaynak: TU‹K ve kendi hesaplamalar›m›z.

(*) Döviz Kuru Sepetine göre hesaplanm›flt›r. Döviz Kuru Sepeti (1 $ + 0.77 Euro) olarak tan›mlanm›flt›r. 
Birim ‹flgücü Maliyeti = [ (Saat Bafl›na Nominal Ücret Endeksi / (Üretim endeksi/Üretimde Çal›fl›lan Sa-
at Endeksi)) / Döviz Kuru Sepeti Endeksi] formülü kullan›larak hesaplanm›flt›r.

(**) ‹flgücü verimlili¤i, üretim endeksinin üretimde çal›fl›lan saat endeksine bölünmesiyle elde edilmifltir.
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1998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 T.

Birim ‹flgücü Maliyeti* 107.2 113.2 110.9 75.6 77.1 101.4 99.6 112.6

Üretim 100.0 95.9 105.3 93.2 104.8 138.2 146.4 153.5

Üretimde Çal›fl›lan Saat 100.6 89.4 89.2 79.6 82.8 88.7 87.8 90.1

‹flgücü Verimlili¤i** 99.4 107.3 118.0 117.1 126.6 155.8 166.7 170.3

Saat Bafl›na Nominal Ücret 182.9 326.3 494.4 647.8 900.9 1471.4 1656.5 1816.2

Saat Bafl›na Reel Ücret 99.1 107.1 104.8 89.0 85.3 91.4 93.1 93.6

Döviz Kuru Sepeti 171.7 268.8 377.8 731.4 923.0 931.6 997.1 947.1

Birim ‹flgücü Maliyeti* 106.8 115.0 107.3 69.6 77.6 126.1 121.6 137.1

Üretim 93.9 87.8 96.7 92.0 104.1 92.6 91.7 93.7

Üretimde Çal›fl›lan Saat 97.8 82.3 82.9 75.9 82.6 72.7 68.1 68.8

‹flgücü Verimlili¤i** 96.0 106.7 116.6 121.2 126.0 127.4 134.6 136.2

Saat Bafl›na Nominal Ücret 176.1 329.8 472.7 616.6 902.3 1496.4 1632.6 1768.8

Saat Bafl›na Reel Ücret 95.4 108.2 100.2 84.7 85.4 92.9 91.7 91.3

Döviz Kuru Sepeti 171.7 268.8 377.8 731.4 923.0 931.6 997.1 947.1

Birim ‹flgücü Maliyeti* 87.0 92.0 86.8 58.0 69.7 118.1 110.2 119.5

Üretim 107.9 103.7 111.4 107.9 111.7 103.5 98.5 100.4

Üretimde Çal›fl›lan Saat 98.9 86.6 84.7 79.4 90.3 76.2 67.4 64.8

‹flgücü Verimlili¤i** 109.1 119.7 131.5 135.9 123.7 135.8 146.2 154.9

Saat Bafl›na Nominal Ücret 163.0 296.2 431.1 576.1 796.0 1495.0 1607.0 1752.8

Saat Bafl›na Reel Ücret 88.3 97.2 91.4 79.1 75.4 92.8 90.3 90.6

Döviz Kuru Sepeti 171.7 268.8 377.8 731.4 923.0 931.6 997.1 947.1

Özel ‹malat Sanayi

Tekstil Sektörü

Giyim Sektörü



T&G sektörleri üzerinde, yap›sal d›fl dinamikler yan›nda içeride yaflanan konjonk-
türel geliflmeler de etkili olmakta ve bu geliflmelerin sektörün üretim, istihdam, ve-
rimlilik performans› üzerine yans›malar› ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim, tekstil sektö-
ründe 1997=100 bazl› üretim endeksi, 2003 y›l›nda 106,6 seviyesine ç›kt›ktan sonra,
özel imalat sanayiindeki genel e¤ilimlerin de alt›nda kalarak 2007 y›l›nda 93,7 sevi-
yesine gerilemifltir. Giyim sektöründe ise Çin kotalar›n›n 2005 y›l› bafl›nda tamamen
kald›r›lmas› girifliminin de etkisiyle, tekstil sektörüne göre bir y›l gecikmeyle de ol-
sa 2004 y›l›nda 114,8’e kadar yükselen üretim endeksi, 2007 y›l›nda 100,4 seviyesi-
ne gerilemifltir. Üretimde yaflanan gerilemeye paralel olarak, T&G sektörlerinde üre-
timde çal›fl›lan saat endeksinde de gerileme görülmektedir. Bu nedenle, 2005 y›l›
hariç, iflgücü verimlili¤inde 1998-2007 döneminde genel olarak düzenli bir art›fl ya-
flanm›fl, ancak bu art›fl imalat sanayi genelinin gerisinde kalm›flt›r. 

‹flgücü verimlili¤inde sa¤lanan geliflmelere karfl›l›k, T&G sektöründe reel ücretle-
rin 2004 ve 2005 y›llar›nda özel imalat sanayi genelinin üzerinde artt›¤› görülmekte-
dir. Bu art›fl›n arkas›nda, katma de¤eri düflük firmalar›n ve artan rekabet ortam›nda
deneyimli olmayan çal›flanlar›n piyasa d›fl›na ç›kan ilk aktörler olmas›n›n etkisinin
oldu¤u düflünülmektedir. Giyim sektörünün, özellikle son iki y›lda rekabet gücünü
korumak amac›yla istihdam ve reel ücret art›fllar›n› kontrol etme yönünde ciddi bir
çaba harcad›¤› görülmektedir. Ancak, 2007 y›l›nda döviz sepeti endeksinde yaflanan
gerilemenin, son iki y›lda sektörde rekabet gücünü korumaya yönelik bu çabalar›n
olumlu etkilerini engelledi¤i görülmektedir. Birim iflgücü maliyetlerindeki h›zl› yük-
selifl, de¤erli yerel paran›n sektör üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymas› aç›-
s›ndan önemli görülmektedir.
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Kalk›nman›n ilk evrelerinde üretim, istihdam ve d›fl ticaret aç›s›ndan temel dina-
mik olmas› gereken emek-yo¤un bir sektörün,  Türk ekonomisinin gelmifl oldu¤u
kalk›nm›fll›k seviyesinde halen belirleyicili¤ini korumas›, bu alanda do¤al olarak ya-
flanmas› gereken dönüflümün yavafl gerçekleflti¤ine iflaret etmektedir. Sektörün ya-
ratt›¤› d›fl ticaret fazlas›n›n, Türkiye’de herfleye ra¤men toplam d›fl ticaret hacmi içe-
risinde yüzde 7’lik pay›n› korumas›, sözkonusu sektörlerde markalaflm›fl ülkelerden
birisi olan ‹talya’da bu oran›n 1995 y›l›ndaki yüzde 3,7’lik seviyesinden 2005 y›l› iti-
bariyle yüzde 2’nin alt›na inmifl olmas› ve sözkonusu dönemde ‹talya için sektörde
bir Asya-Pasifik tehditinin olmamas› da dikkate al›nd›¤›nda, bu alanda yaflamam›z
gereken do¤al dönüflümdeki gecikme daha da netleflmektedir. ‹talya’da bu dönü-
flüm yaflan›rken ve Çin’e uygulanan kotalar›n kald›r›laca¤› 10 y›l önceden belli iken,
Türkiye’de T&G sektörlerinde özellikle 2001 y›l› krizi sonras›nda yaflanan yat›r›m se-
ferberli¤inin saikleri hakk›nda özelefltiri yap›lmas›n›n gerekli oldu¤u düflünülmekte-
dir. Dönüflümün yaflanmas› gereken bir dönemde, yap›lan at›l›mlar›n gecikmeli bi-
le olsa fayda-maliyet analizlerinin yap›lmas›n›n, gelece¤e ›fl›k tutaca¤›na inan›lmak-
tad›r. Sektörde yaflanmas› gereken dönüflümün gecikmeli sanc›lar›, yerel paran›n de-
¤er kazanmas› ile birleflince, dönüflümü çabuklaflt›rmak suretiyle sanc›n›n derecesi-
ni önemli ölçüde art›rm›flt›r. 

T&G sektöründeki geliflmeler de¤erlendirilirken ak›lda tutulmas› gereken bir di-
¤er nokta, sektörün özellikle kad›n istihdam› aç›s›ndan tafl›d›¤› önemdir. Sektörün
dönüflüm h›z› ile istihdam kayb›n›n yaratt›¤› sanc› aras›nda bir dengenin gözetilme-
si gerekti¤ine inan›lmaktad›r. 
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Türkiye ekonomisinin son 10 y›ll›k geliflimine bak›ld›¤›nda önemli bir dönüflüm
sürecinden geçti¤i görülmektedir. Gümrük birli¤i, Asya ve Rusya krizleri, 2001 y›l›
ekonomik krizi ve sonras›nda uygulanan ekonomik program, Asya-pasifik bölgesin-
de bir dünya üretim üssünün oluflmas›, enerji fiyatlar›ndaki dalgalanma, çapraz kur
geliflmeleri ve TL’nin de¤erinde yaflanan geliflmeler bu dönüflümün temel eksenle-
rini oluflturmufltur.

Avrupa Birli¤i ile Gümrük Birli¤i’nin 1996 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girmesi ve son-
ras›nda ulusal düzeyde ve uluslararas› alanda meydana gelen geliflmeler, baflta d›fl
ticaret olmak üzere ekonominin çeflitli alanlar›nda önemli dönüflümlere yol açm›fl-
t›r. 1997 y›l›ndaki Asya krizi ve sonras›nda uluslararas› alanda gözlenen geliflmele-
rin etkisiyle Çin’in artan ölçüde dünya ekonomisine entegre olmas› ve bu bölgenin
dünya üretim merkezine dönüflmesi, özellikle 2000 y›l› sonras›nda imalat sanayi
ürünleri ticaretinde yeni e¤ilimleri ortaya ç›karm›flt›r. 

Bu global e¤ilimlerin yan›s›ra, 2001 krizi ve sonras›nda uygulanan yap›sal reform
a¤›rl›kl› programlar, ekonomide temel bir dönüflüme yol açm›fl ve ekonomide gö-
reli istikrar›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmufltur. Ancak, bu dönüflüm süreci d›fl ti-
caret aç›¤›n›n yükselmesi, yüksek büyümeye karfl›n iflsizlik oran›n›n düflürülememe-
si ve rekabet gücü kay›plar› gibi sorunlar›n ortaya ç›kmas›na da yol açm›flt›r. Son
y›llarda global e¤ilimlerin giderek belirginleflmesi ve ayn› dönemde yerel paran›n
de¤erlenmesi ise sözkonusu sorunlar›n iyice su yüzüne ç›kmas›na neden olmufltur.
Bu çal›flma, gittikçe belirginleflen bu sorunlar›n ana kayna¤›n› oluflturan Türk eko-
nomisinin üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki dönüflümü analiz etmeye yönelik olarak
haz›rlanm›flt›r. Üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki geliflmelere iliflkin çal›flman›n genel
bulgular› afla¤›da ara bafll›klar halinde özetlenmektedir.

D›fl ticaret yap›s›ndaki geliflmeler ve “ithalatlaflma”

1996-2005 döneminde ihracat performans›, özellikle 2001 krizi ile birlikte ivme
kazanm›fl ve 1996-1999 döneminde ortalama yüzde 13.4 olan ihracat›n GSMH’ya
oran›, 2003-2007 döneminde yüzde 20.8’e yükselmifltir. Bu dönemde, toplam ihra-
cat içinde tar›m ürünlerinin pay› azal›rken, imalat sanayi ürünlerinin pay›nda düzen-
li bir art›fl gözlenmifltir. 2001 krizinde Türk liras›n›n de¤er kaybetmesi yan›s›ra, yur-
tiçi talepteki daralma, firmalar› d›fl piyasalara yönlendirmifl ve imalat sanayi ihraca-
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t›n›n bilefliminde de radikal bir dönüflüm gerçekleflmifl ve genellikle yat›r›m ile ara
mal› üreten sektörlerin pay›nda art›fl olurken, genellikle tüketim mallar› üreten sek-
törlerin pay›nda gerileme meydana gelmifltir.

‹hracat performans› ile üretim geliflmelerini karfl›laflt›rabilmek amac›yla Türk eko-
nomisi için imalat sanayiinin alt sektörleri itibariyle “ihracat/üretim oran›” hesap-
lanm›flt›r. Ancak, imalat sanayiinde üretim ve ihracat›n, son y›llarda ithalata ba¤›m-
l› hale geldi¤i yönündeki de¤erlendirmeler gözönünde tutularak, sadece ihra-
cat/üretim oranlar›na bak›lmas›n›n yan›lt›c› olaca¤› düflünülmüfl ve sektörlerin ihra-
cat performanslar›n›n daha sa¤l›kl› de¤erlendirilebilmesi için “ihracat/arz oran›”
da hesaplanm›flt›r. ‹lgili sektördeki arz, o sektörün üretim ve ithalat› (ara ve nihai
kullan›ma giden) toplam› olarak tan›mlanm›flt›r. ‹hracat/üretim ve ihracat/arz oran-
lar› ile ilgili bulgular› afla¤›daki gibi özetlemek mümkündür:

• ‹malat sanayi genelinde 1997 y›l›nda yüzde 15,5 olan ihracat/üretim oran›, 2001 
y›l›nda yüzde 26,7’ye, 2007 y›l›nda ise yüzde 39,6’ya yükselmifltir. 2007 y›l› itiba-
riyle ortalama ihracat/üretim oran›, yat›r›m mal› üreten sektörlerde yüzde 62,2
iken, bu oran tüketim mallar› üreten sektörlerde yüzde 44,5, ara mal› üreten sek-
törlerde ise yüzde 24,9 civar›ndad›r.

• ‹hracat/üretim oran›n›n en yüksek oldu¤u sektörler, giyim ve tekstil sektörleri, 
motorlu kara tafl›tlar› ve di¤er ulafl›m araçlar› sektörleri ile elektrikli makina ve ci-
hazlar sektörüdür. Bu sektörlerde ortalama ihracat/üretim oran› 2007 y›l› itibariy-
le yüzde 84,3’tür. En düflük ihracat/üretim oran›na sahip sektörler ise tütün, mo-
bilya, a¤aç ve mantar ürünleri,  ka¤›t ve ka¤›t ürünleri ile g›da sektörleridir. Bu
sektörlerde ortalama oran yüzde 14,7 olarak hesaplanmaktad›r.

• ‹malat sanayiinde ihracat/üretim oranlar›nda gözlenen olumlu geliflmelerin, ihra-
cat/arz oranlar›na büyük ölçüde yans›mad›¤› gözlenmektedir. ‹malat sanayi gene-
linde 1997 y›l›nda yüzde 11.6 olan ihracat/arz oran›, 2001 y›l›nda yüzde 19.9’a,
2007 y›l›nda ise yüzde 24’e yükselmifltir. 2007 y›l› itibariyle ortalama ihracat/arz
oran›, tüketim mal› üreten sektörlerde yüzde 35,9 iken, bu oran yat›r›m mallar›
üreten sektörlerde yüzde 29,2, ara mal› üreten sektörlerde ise yüzde 14,1’dir.

• ‹hracat/arz oran›n›n en yüksek oldu¤u sektörler, giyim ve tekstil sektörleri ile mo-
torlu kara tafl›tlar› sektörüdür. Bu sektörlerde ortalama ihracat/arz oran› 2007 y›-
l› itibariyle yüzde 62,6’d›r. En düflük ihracat/arz oran›na sahip sektörler ise tütün,
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a¤aç ve mantar ürünleri, ka¤›t ve ka¤›t ürünleri ile kimyasal ürünler sektörleridir.
Bu sektörlerde ortalama oran yüzde 9,8 olarak hesaplanmaktad›r.

• Tüketim mallar› üreten sektörlerin ihracat/üretim oran› ile ihracat/arz oran› ara-
s›ndaki farkl›laflman›n  daha s›n›rl› olmas›, bu sektörlerin ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n
da düflük oldu¤unu göstermektedir. Buna karfl›l›k, yat›r›m ve ara mallar› üreten
sektörlerin ihracat/üretim oran› ile ihracat/arz oran› aras›ndaki farkl›laflman›n bü-
yük olmas›, bu sektörlerin ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n göreceli olarak yüksek oldu¤u-
na iflaret etmektedir.

1996-2007 döneminde, ithalatta genel bir yükselifl trendi yaflanm›fl ve 1996-1999
döneminde ithalat›n GSMH’ya oran› yüzde 23.2 iken, bu oran 2003-2007 dönemin-
de yüzde 32,6’ya ç›km›flt›r. ‹thalattaki yükselifl, ham petrol-do¤algaz ithalat› yan›s›ra
imalat sanayi ürünleri ithalat›ndaki h›zl› büyümeden kaynaklanm›flt›r. 1997-2007 dö-
neminde imalat sanayi üretim endeksindeki y›ll›k ortalama art›fl yüzde 3,7 iken, it-
halat miktar endeksindeki ortalama y›ll›k art›fl yüzde 11 olarak gerçekleflmifltir. Tü-
ketim ve yat›r›m mallar› üreten sektörlerin toplam ithalat içindeki paylar› gerilerken,
ara mal› üreten sektörlerde ithalat art›fl› genel ithalat art›fl›n›n üzerine ç›km›fl ve top-
lam ithalat içindeki pay› 1996-1999 döneminde yüzde 30 iken, bu pay 2003-2007
döneminde yüzde 37.1’e yükselmifltir. 

‹malat sanayi ithalat›nda incelenen dönemdeki sözkonusu art›fllar›n üretim yap›-
s› üzerine etkilerini görebilmek için, ihracatta oldu¤u gibi alt sektörler itibariyle “it-
halat/üretim oran›” ile “ithalat/arz oran›” hesaplanm›flt›r. ‹thalat arz oran›, il-
gili sektörde toplam arz-toplam talep eflitli¤i eflitli¤i varsay›m› alt›nda, toplam tale-
bin ne kadar›n›n ithalat taraf›ndan karfl›land›¤›n› göstermektedir. ‹thalat/üretim ve it-
halat/arz oranlar› ile ilgili bulgular› afla¤›daki gibi özetlemek mümkündür:

• 1997-2007 döneminde ekonominin gittikçe d›fla aç›lmas› ve Gümrük Birli¤inin et-
kisiyle, imalat sanayinde ithalat/üretim oran›, 1998 Rusya ve 2001 finansal krizi
dönemi hariç, genelde yükselifl e¤iliminde olmufltur. ‹malat sanayi genelinde
1997 y›l›nda yüzde 32.9 olan ithalat/üretim oran›, 2001 y›l›nda yüzde 34’e, 2007
y›l›nda ise yüzde 65.3’e yükselmifltir. 2001 y›l›nda kriz nedeniyle ithalat/üretim
oran› 2000 y›l›na göre önemli ölçüde gerilemifl, ancak ekonominin tekrar h›zl› bü-
yüme dönemine girdi¤i 2003-2005 döneminde ithalat/üretim oran›nda h›zl› bir
s›çrama gözlenmifltir.
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• Tüketim mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ithalat/üretim oran› 1997 y›-
l›nda yüzde 10.7 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 10.1 olmufl, 2007 y›l›nda ise
yüzde 24.1’e yükselmifltir. Tekstil ve deri-bavul-ayakkab› sektörlerinde, itha-
lat/üretim oranlar›n›n h›zla artt›¤› gözlenmektedir. Bu sektörlerde, ihracat/üretim
oranlar›n›n yüksekli¤i dikkate al›nd›¤›nda, sektörlerin ihracat performanslar›n›
sürdürmek ve uluslararas› alanda rekabet güçlerini korumak amac›yla yerli girdi
yerine ucuz ithal girdi kullan›m›n› tercih ettikleri anlafl›lmaktad›r.

• Ara mallar› üreten sektörlerin yer ald›¤› grupta, ithalat/üretim oran› 1997 y›l›nda 
yüzde 36 iken, bu oran 2001 y›l›nda yüzde 43.9’a, 2007 y›l›nda ise yüzde 76.4’e
yükselmifltir. Ka¤›t-ka¤›t ürünleri, kimyasal ürünler ve ana metal sanayiinde itha-
lat/üretim oran›ndaki art›fl genel ortalaman›n üzerinde bulunmaktad›r.

• Yat›r›m mal› üreten sektörlerde, ithalat/üretim oran› 1997 y›l›nda yüzde 73.8 iken, 
bu oran 2001 y›l›nda yüzde 83.7’ye, 2007 y›l›nda ise yüzde 113.1’e yükselmifltir.
Elektrikli makina-cihazlar, haberleflme cihazlar›-radyo-TV ve t›bbi-hassas optik
aletler-saatler sektöründe ithalat/üretim oran› hem yüksek hem de art›fl e¤ilimi
göstermektedir. Makina-teçhizat imalat› ve motorlu kara tafl›tlar› sektöründe itha-
lat/üretim oran›ndaki art›fl, bu sektörlerde yurtiçi üretimdeki h›zl› büyüme nede-
niyle daha s›n›rl› olmufl ve özellikle motorlu kara tafl›tlar› sektöründe son iki y›l-
da gerileme e¤ilimi yaflanm›flt›r. Son y›llarda, yat›r›mlardaki canlanman›n etkisiy-
le nihai kullan›ma giden ithalattaki art›fl ta, yat›r›m mallar› grubunda ithalat/üre-
tim oran›n›n yükselmesine katk›da bulunmufltur.

• ‹malat sanayi genelinde 1997 y›l›nda yüzde 24.8 olan ithalat/arz oran›, 2001 y›l›n-
da yüzde 25.4’e, 2007 y›l›nda ise yüzde 39.5’e yükselmifltir. Di¤er bir ifadeyle,
imalat sanayiinde toplam arz›n gittikçe artan bir bölümü ithalat taraf›ndan olufltu-
rulmaktad›r. Özellikle, bu e¤ilimin 2003-2005 döneminde belirgin olarak güçlen-
di¤i görülmektedir. ‹malat sanayiinde üretim ve ihracat›n ithalata ba¤›ml›l›¤›nda-
ki art›fl ve üretim kompozisyonunun ithal girdi kullan›m›n›n yüksek oldu¤u sek-
törler lehine de¤iflmesi bu yükseliflte etkili olan faktörler olarak görülmektedir.

• En yüksek ithalat/arz oran› yat›r›m mallar› üreten sektörlerde görülmektedir. 2007 
y›l› itibariyle ithalat/arz oran› yat›r›m mallar› üreten sektörlerde yüzde 53.1, ara
mal› üreten sektörlerde yüzde 43.3, tüketim mal› üreten sektörlerde ise yüzde
19.5’dir.
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• Tekstil, deri-bavul-ayakkab› gibi ihracatç› sektörler ile ka¤›t ve ka¤›t ürünleri sek-
töründe de toplam arz içinde ithalat›n pay›nda belirgin bir art›fl gözlenmektedir.
Makina-teçhizat imalat› ve motorlu kara tafl›tlar› imalat› sektörlerinin yurtiçi üre-
timlerinde olumlu geliflme gözlenmifl ve toplam arz içinde ithalat›n pay› sabit kal-
m›fl veya çok s›n›rl› bir art›fl göstermifltir. Bu olumlu geliflmeye karfl›n, özellikle
elektrikli makina ve cihazlar sektöründe ithalat›n toplam arz içindeki pay›n›n
önemli ölçüde artt›¤› gözlenmektedir.

‹malat sanayi genelinde, ihracat/arz ve ithalat/arz oranlar› reel kur endeksi ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, özellikle ithalat/arz oran›n›n reel kur endeksi ile güçlü bir iliflki
içinde oldu¤u görülmektedir. Genelde, Türk liras›n›n güçlendi¤i dönemlerde reel
kur endeksindeki yükseliflle birlikte, ithalat/arz oran›n›n da artt›¤› gözlenmektedir.
Bu iliflki, 2001 krizi sonras›nda ithalat/arz oran›ndaki yükseliflte, üretim kompozis-
yonundaki de¤iflim yan›s›ra Türk liras›n›n de¤erlenmesinin de etkili faktörlerden bi-
risi oldu¤unu göstermesi aç›s›ndan önemli görülmektedir.

‹thalat ve ihracattaki bu geliflmeler sonucunda 1996 y›l›nda 20,4 milyar dolar aç›k
veren d›fl ticaret dengesi, krizin yafland›¤› 2001 y›l›nda 10,1 milyar dolara kadar ge-
rilemifl, ancak ekonominin tekrar büyüme sürecine girmesi ve enerji fiyatlar›ndaki
art›flla birlikte h›zl› bir yükselme trendine girerek 2007 y›l›nda 62,8 milyar dolara
yükselmifltir. D›fl ticaret aç›¤›n›n ihracat ve d›fl ticaret hacmine oranlar› incelendi¤in-
de, d›fl ticaret dengesinin kriz sonras› dönemde giderek bozuldu¤u görülmektedir.
D›fl ticaret aç›¤›n›n d›fl ticaret hacmi içerisindeki pay›, 2001 y›l›nda yüzde 13,8 iken,
bu oran düzenli bir art›flla 2006 y›l›nda yüzde 24’e kadar yükselmifl, ancak 2007 y›-
l›nda yüzde 22,7’ye gerilemifltir. D›fl ticaret aç›¤›ndaki geliflmeler üç gruba (enerji fa-
turas›, tekstil&giyim sektörlerindeki geliflmeler ve di¤er sektörler) ayr›larak analiz
edildi¤inde, bozulman›n kaynaklar› afla¤›daki gibi özetlenebilir;

• Do¤al gaz, ham petrol ve petrol ürünleri d›fl ticaretinden do¤an aç›k, 1996-2002 
döneminde y›ll›k ortalama 6 milyar dolar civar›nda iken, bu tutar 2003-2007 dö-
neminde y›ll›k ortalama 17,7 milyar dolara yükselmifltir. Enerji fiyatlar›ndaki afl›r›
art›fl, d›fl ticaret aç›¤›n›n büyümesinde önemli bir etken olmaktad›r. 2003-2007 dö-
neminde enerjiden kaynaklanan d›fl ticaret aç›¤›n›n toplam d›fl ticaret aç›¤› içeri-
sindeki pay› yüzde 41 civar›ndad›r. Tekstil&giyim sektörü taraf›ndan verilen d›fl
ticaret fazlas› d›flar›da b›rak›ld›¤›nda bu oran yüzde 31’lere gerilemektedir. Bu ne-
denle, d›fl ticaret aç›¤›n›n oluflmas›nda enerji fiyatlar›ndaki geliflmelerin katk›s›
önemli olmakla birlikte, d›fl ticaret aç›¤›ndaki bozulmay› tek bafl›na aç›klamaktan
uzak oldu¤unun alt›n›n çizilmesi gerekmektedir.
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• Tekstil&giyim sektörleri incelenen dönem boyunca d›fl ticaret fazlas› vermeyi sür-
dürmüfltür. Sözkonusu sektörlerin yaratt›¤› d›fl ticaret fazlas› 1996-2002 dönemin-
de y›ll›k ortalama 8 milyar dolar seviyesinde iken, 2003-2007 döneminde 13,7 mil-
yar dolar seviyesine yükselmifltir. Tekstil&giyim sektörünün gösterdi¤i bu gelifl-
meye ra¤men, d›fl ticaret dengesine yapt›¤› olumlu katk›n›n nispi önemi giderek
azalmaktad›r. 

• Enerji ve tekstil&giyim sektörleri hariç di¤er sektörler taraf›ndan yarat›lan d›fl ti-
caret aç›¤›n›n seviyesi 1996-2002 döneminde 20 milyar dolar civar›nda iken, 2003-
2007 döneminde 39,4 milyar dolara yükselmifltir. Genelde ara ve yat›r›m mallar›-
n›n yerald›¤› bu grupta d›fl ticaret dengesinin ekonomide büyüme ve reel kur ha-
reketlerine karfl› daha duyarl› oldu¤u görülmektedir. 

1996-2007 dönemi d›fl ticaret dengesi genel olarak de¤erlendirildi¤inde, ekono-
minin ara mallar› ve madencilik sektörlerinde artan ölçüde d›fl ticaret aç›¤› verme-
ye devam etti¤i, tüketim mallar› grubundan elde edilen d›fl ticaret fazlas›n›n yavafl-
lad›¤› ve yat›r›m mallar› grubunun d›fl ticaret aç›¤›na katk›s›n›n belirgin olarak düfl-
tü¤ü gözlenmektedir.

Sonuç olarak, enerji ve tekstil&giyim sektörleri hariç di¤er sektörlerin d›fl ticaret
aç›¤›na yapt›¤› katk›daki yükselifl, bu çal›flman›n ana temas› olan imalat sanayiinde-
ki üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki yap›sal dönüflümün bir sonucudur. D›fl ticaret
dengesinde yaflad›¤›m›z bozulma, sadece enerji faturas›ndaki ve/veya tekstil&giyim
sektörlerindeki geliflmelerle çok dar bir çerçevede de¤erlendirilmemelidir. Bozulma-
n›n kaynaklar› çok daha yap›sal nedenlerden kaynaklanmakta, konjonktürel gelifl-
meler ise yap›sal bu sorunu derinlefltirmekte ve çabuklaflt›rmaktad›r. Di¤er bir de-
yiflle, Türk ekonomisinde üretim ve d›fl ticaret yap›s› özellikle kriz sonras› dönem-
de “ithalatlaflma”ktad›r.

Üretim yap›s›nda ithalata ba¤›ml›l›k

‹ç talep yap›s›ndaki de¤iflim ve uluslararas› rekabet koflullar›, imalat sanayi üreti-
minin alt sektörler itibariyle önemli ölçüde farkl›laflmas›na neden olmaktad›r. Baz›
sektörlerde yüksek üretim art›fllar› sa¤lan›rken, özellikle geleneksel ve yerli girdi
kullan›m›n›n a¤›rl›kl› oldu¤u sektörlerde durgunluk gözlenmektedir. Sözkonusu
üretim farkl›laflmalar› da  imalat sanayinin ithalata ba¤›ml›l›¤›n› art›r›c› bir etki yarat-
maktad›r. Nitekim, 1998-2007 döneminde imalat sanayiinde ortalama üretim art›fl›
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y›ll›k yüzde 4,1’dir. Ayn› dönemde tüketim mallar› üreten sektörlerdeki üretim art›-
fl› y›ll›k yüzde 1 seviyesinde kalm›flt›r. Buna karfl›l›k, ara mal› üreten sektörlerdeki
y›ll›k ortalama üretim art›fl› (yüzde 4,1) imalat sanayi genel üretim art›fl› seviyesinde
kal›rken, yat›r›m mallar› üreten sektörlerdeki ortalama y›ll›k üretim art›fl› (yüzde 7.6)
imalat sanayinin iki kat› civar›nda gerçekleflmifltir.

‹malat sanayiinde üretimin ithal girdi kullan›m›na ba¤›ml›l›¤›n› hesaplamak için,
1998 y›l› girdi-ç›kt› tablosundan yararlan›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi, girdi-ç›kt› analizi, be-
lirli bir sektöre yönelen bir birim nihai talebin gerektirdi¤i do¤rudan ve dolayl› it-
hal girdi miktar›n›n hesaplanmas›na imkan vermektedir. ‹thal girdinin herhangi bir
sektörün üretimi içindeki nispi a¤›rl›¤›n›, di¤er bir deyiflle bir birim üretim için ge-
rekli olan do¤rudan ithal girdi oran› “ithal girdi katsay›s›” ile ölçülmektedir. Üre-
tim için gerekli olan toplam ithal girdi (do¤rudan+dolayl›) kullan›m oran› ise “yer-
li girdi katsay›lar› ters matriksi”nden yararlan›larak ölçülebilmektedir.  

Girdi-ç›kt› tablosundan yararlan›larak yap›lan bu analiz sonucunda, imalat sanayi
genelinde do¤rudan ithal girdi kullan›m oran› yüzde 14,8, dolayl› ithal girdi kulla-
n›m oran› ise yüzde 7,1 olarak hesaplanm›flt›r. Böylece, imalat sanayiinde bir birim
üretim için gerekli toplam ithal girdi kullan›m oran› yüzde 21,9 olmaktad›r. Toplam
ithal girdi kullan›m oran› ara mallar› grubunda yüzde 25.5, yat›r›m mallar› grubun-
da yüzde 25.4, tüketim mallar› grubunda ise yüzde 17,3’tür. Görüldü¤ü gibi, yüksek
ithal girdi kullan›m oran›na sahip yat›r›m mallar› grubu, ayn› zamanda 1998-2007
döneminde en yüksek y›ll›k ortalama üretim art›fl›n›n gerçekleflti¤i gruptur.  

‹malat sanayi alt sektörleri itibariyle toplam ithal girdi kullan›m› katsay›lar› da
önemli ölçüde farkl›laflmaktad›r. Örne¤in, toplam ithal girdi kullan›m oran›, ana me-
tal sanayiinde yüzde 35.7, kimyasal madde ürünleri sektöründe yüzde 30.4, elektrik-
li makina-cihazlar sektörü ile plastik-kauçuk ürünleri sektöründe yüzde 30.1, mobil-
ya-di¤er imalat sanayi sektörlerinde yüzde 29.9, haberleflme-radyo-TV cihazlar› ima-
lat› sektöründe yüzde 28.9 ve t›bb›-hassas-optik cihazlar imalat› sektörlerinde yüz-
de 28.3 ile imalat sanayi ortalamas›n›n önemli ölçüde üzerindedir. 

2003-2007 döneminde imalat sanayi üretim art›fl› önemli ölçüde h›zlanm›fl ve üre-
tim do¤rudan ve dolayl› ithal girdi kullan›m›n›n yüksek oldu¤u alt sektörlerde yo-
¤unlaflm›flt›r. Bu dönemde, imalat sanayi genelinde ortalama y›ll›k üretim art›fl› yüz-
de 7 iken, ara mallar› grubunda yüzde 6.7, yat›r›m mallar› grubunda ise yüzde 15
olmufl, tüketim mallar› grubunda ise üretim sadece yüzde 0,7 oran›nda bir art›fl gös-
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termifltir. ‹malat sanayi üretim bileflimindeki bu de¤iflmenin, do¤rudan ve dolayl› it-
hal girdi kullan›m›n› art›rd›¤› ve dolay›s›yla baflta ithalat olmak üzere d›fl ticaret hac-
minin önemli ölçüde artmas›nda temel etkenlerden birisi oldu¤u düflünülmektedir. 

Üretimin uluslararas›laflmas› ve asyal›laflma

Üretim art›fl› ile ithal girdi kullan›m oranlar› aras›ndaki bu etkileflim yan›nda, ima-
lat sanayi içinde “endüstri-içi ticaret”in gittikçe a¤›rl›kl› bir yap› kazanmas› da “üre-
timin uluslararas›laflmas›” sürecini h›zland›rarak ithalata ba¤›ml›l›¤› art›r›c› bir
di¤er unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ayr›ca, ithalata ba¤›ml›l›¤› art›ran bir di-
¤er global unsur, Asya-Pasifik bölgesinin dünyan›n üretim üssüne dönüflmesi nede-
niyle ortaya ç›kan cazip fiyatlar›n ithalat› “asyal›laflt›rma”s›d›r.

Üretimde uluslararas›laflma: endüstri-içi ticaret

“Endüstri-içi ticaret”, belirli bir sektörde birbirinden farkl›laflt›r›lm›fl yap›daki
ürünlerin eflzamanl› olarak ihraç ve ithal edilmesiyle ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ola-
rak iki yönlü ticaretin ortaya ç›kmas›d›r. Dünya genelinde üretim sisteminin gittikçe
uluslararas›laflmas›n›n etkisiyle, ülkeler ayn› sektörde artan ölçüde hem ihracat hem
de ithalat yapmakta ve endüstri-içi ticaret yayg›nlaflmaktad›r. Endüstri-içi ticaret (in-
tra-industry trade) genelde ölçek ekonomilerinden, üretim farkl›laflmas›ndan ve
ulaflt›rma maliyetlerinden etkilenmektedir. Endüstri-içi ticaret, nihai bir mal›n üreti-
minden elde edilen katma de¤erin çeflitli ülkeler aras›nda bölüflülmesini de berabe-
rinde getirmektedir. Bu durumda, ihracat de¤eri ihracattan elde edilen katma de¤er-
den önemli ölçüde yüksek olmakta ve endüstri-içi ticaretin yüksek oldu¤u ülkeler-
de istihdam ve katma de¤er a¤›rl›kl› olarak ticarete konu olmayan sektörlerde yo-
¤unlaflmaktad›r. Endüstri-içi ticaretin yayg›n oldu¤u sektörlerde, ihracat ve ithalat
miktar› genelde talep de¤iflmesine ba¤l› olarak birlikte art›fl ve azal›fl gösterirken, k›-
sa dönemde ticaretin fiyat rekabetine karfl› daha az hassas oldu¤u çeflitli çal›flmalar-
da ortaya konulmaktad›r.

Grubel-Lloyd yaklafl›m› esas al›narak hesaplanan endüstri-içi ticaret katsay›s› 0 ile
100 aras›nda bir de¤er almaktad›r. Katsay›n›n 100’e yaklaflmas› sektördeki ticaretin
daha fazla endüstri-içi ticaret özelli¤i tafl›d›¤›n›, 0’a yaklaflmas› ise ticaretin endüstri-
ler-aras› ticaret (inter-industry trade) özelli¤i gösterdi¤ini ifade etmektedir.
ISIC.Rev.3 s›n›fland›r›lmas› esas al›narak hesaplanan Endüstri-‹çi Ticaret (IIT) oran-
lar›na kriz öncesi (1996-2000) ve kriz sonras› (2002-2007) dönemler itibariyle bak›l-
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d›¤›nda, imalat sanayiinde IIT oran› kriz öncesi dönemde yüzde 46,8 iken, kriz son-
ras› dönemde 14,6 puanl›k bir art›flla yüzde 61,4 seviyesine yükselmifltir. IIT oran-
lar›, tüketim mallar› grubunda 2,8 puan, ara mallar› grubunda 3,0 puan, yat›r›m mal-
lar› grubunda ise 31,3 puan artm›flt›r. Yat›r›m mallar› üreten sektörlerdeki bu yük-
sek art›flta en önemli katk› motorlu kara tafl›tlar›, makina ve teçhizat imalat›, haber-
leflme araçlar›, radyo ve TV imalat› sektörlerinden gelmektedir. 

Alt› çizilmesi gereken bir di¤er husus, endüstri-içi ticaret katsay›lar›n›n nas›l yo-
rumlanaca¤› ile ilgilidir. ‹ncelenen sektörün net ithalatç› ya da net ihracatç› konum-
da olmas›na ba¤l› olarak, endüstri-içi ticaret katsay›s›ndaki yükselme sektör aç›s›n-
dan pozitif ya da negatif olarak yorumlanabilmektedir. ‹lgili sektör net ihracatç›/it-
halatç› konumda ise (d›fl ticaret fazlas›/aç›¤› veriyorsa), endüstri-içi ticaret katsay›s›-
n›n yükselmesi negatif/pozitif, düflmesi ise pozitif/negatif bir geliflme olarak de¤er-
lendirilmektedir. Bu çerçevede, imalat sanayi genelinde d›fl ticaret aç›¤› verildi¤in-
den, sektör aç›s›ndan IIT oran›n›n yükselmesi pozitif bir geliflme olarak de¤erlendi-
rilmektedir. Alt sektörlerdeki geliflmeler incelendi¤inde, yat›r›m mallar› grubunda
genelde IIT oran›n›n yükselifli sektör aç›s›ndan pozitif geliflmeye,  buna karfl›l›k
tekstil, giyim, deri-bavul-ayakkab›, tütün ve ana metal sanayi sektörlerinde IIT kat-
say›lar›ndaki geliflmelerin negatif bir etkiye iflaret etti¤i görülmektedir.

Grubel-Lloyd yaklafl›m›na gore hesaplanan IIT katsay›lar›ndaki yükselme her za-
man o sektörde endüstri-içi ticaretin artt›¤›na iflaret etmemektedir. ‹lgili sektörde en-
düstriler-aras› ticaretin artmas› da IIT katsay›s›n›n yükselmesine neden olabilmekte-
dir. Bu nedenle ilgili sektörlerde endüstri-içi ticaretin gerçek etkisini görebilmek
amac›yla literatürde “marjinal endüstri-içi ticaret katsay›s›- (A endeksi)” ge-
lifltirilmifltir. Marjinal endüstri-içi ticaret (MIIT) katsay›s›n›n s›f›r olmas› halinde, o
sektörde marjinal ticaretin tamamen endüstriler-aras› nitelikte oldu¤u, 100 olmas›
halinde ise sektördeki marjinal ticaretin tamamen endüstri-içi ticaretten kaynaklan-
d›¤› anlafl›lmaktad›r. MIIT katsay›lar› incelendi¤inde, 1996-2000 döneminde, IIT kat-
say›s›n›n genelde endüstriler-aras› ticaretten etkilendi¤i, 2002-2007 döneminde ise,
marjinal ticaretin a¤›rl›kl› olarak endüstri-içi ticarete yöneldi¤i gözlenmektedir. Bu
dönemde, tekstil ürünleri, a¤aç ve mantar ürünleri, metalik olmayan di¤er mineral
ürünler, metal eflya, makina-teçhizat, motorlu kara tafl›tlar› ve di¤er ulafl›m araçlar›
sektörlerinde marjinal ticaret büyük ölçüde endüstri-içi ticaret haline dönüflmüfl ve
imalat sanayiinde, özellikle yat›r›m mallar› grubunda, marjinal ticaret endüstri-içi ti-
caret a¤›rl›kl› bir yap› kazanm›flt›r. 2002-2007 döneminde, endüstri-içi ticaretin en
zay›f oldu¤u sektörler ise, giyim eflyas›, büro-muhasebe-bilgi ifllem makinalar› ve
t›bb›-hassas optik aletler-saatler sektörleridir.  
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Endüstri-içi ticaretin artmas›na yol açan genel etkenler yan›s›ra, Türkiye’de son
y›llarda gerçekleflen devir-birleflme ve özellefltirmeler sayesinde ölçek ekonomisinin
artmas›, otomotiv ve dayan›kl› tüketim mallar› üretiminde oligopolistik yap›n›n güç-
lenmesi ve bu sektörlerde önemli bir ürün çeflitlenmesinin de etkili oldu¤u görül-
mektedir. Bu etkenlere ilave olarak, baz› sektörlerde yabanc› sermayeli kurulufllar›n
hakimiyetinin artmas› ve ithal girdilerin göreli olarak ucuzlamas›na katk›da bulunan
de¤erli yerel paran›n da firmalar› ithal girdi kullan›m›na yönlendirmek suretiyle,
imalat sanayiinde endüstri-içi ticareti art›ran etkenler oldu¤u düflünülmektedir. 

Sektörler itibariyle üretim içinde yabanc› sermayeli kurulufllar›n paylar› incelendi-
¤inde, yabanc› sermayeli firmalar›n sanayi sektörü genelinde giderek üretime katk›-
lar›n›n artt›¤› görülmektedir. Nitekim, yabanc› sermayeli firmalar›n üretim içindeki
pay› 1995 y›l›nda yüzde 19.5 iken, bu pay 6,8 puanl›k bir art›flla 2004 y›l›nda yüz-
de 26.3’e yükselmifltir. Özellikle, otomotiv sanayiinde endüstri-içi ticaret ile yaban-
c› sermaye hakimiyeti aras›nda çok belirgin bir iliflki oldu¤u gözlenmektedir.

Son y›llarda ithalattaki art›fl ve endüstri-içi ticaret oranlar›n›n yükselmesini etkile-
yen bir di¤er unsurun da reel kurdaki de¤erlenme oldu¤u düflünülmektedir. Reel
kurdaki yükselifle ra¤men ihracat performans›nda çok belirgin bir zay›flama olma-
m›flt›r. Bu geliflmenin, firmalar›n iç ve d›fl piyasalarda rekabet güçlerini korumak için
iflgücü verimlili¤ini art›rmalar› yan›s›ra, göreli avantaj› nedeniyle yerli girdi ve ak-
sam-parça yerine ithal girdi ve aksam-parça kullan›m›na yönelmelerinden kaynak-
land›¤› düflünülmektedir. Rekabet gücünü korumak amac›yla ithal girdi kullan›m›na
a¤›rl›k verilmesi, sektörde endüstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas›n› da beraberinde ge-
tirmektedir. Bu durum, özellikle otomotiv ve dayan›kl› tüketim mallar› sanayiinde
belirgin olarak gözlenebilmektedir. 

Reel döviz kuru endeksinin y›ll›k ortalamalar› ile iflgücü verimlili¤i ile düzeltilmifl
“uzun dönem döviz kuru seviyesi” (reel efektif döviz kurunun 1995-2007 döne-
mi ortalama de¤eri) karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türk liras›ndaki reel de¤erlenmenin, özel-
likle 2005 y›l› ve sonras›nda belirginleflti¤i görülmektedir. Reel efektif döviz kuru en-
deksi yan›s›ra, d›fl ticaret ve endüstri-içi ticaret geliflmeleri üzerinde etkili olan “bi-
rim iflgücü maliyetleri”, “ihracat kar marj›” ve “nispi ithalat fiyatlar›”ndaki
geliflmeler de incelenmifltir. Bu göstergeler de, imalat sanayiinde firmalar›n ihracat
performanslar›n› korumak için, iflgücü verimlili¤ini art›rd›klar›n›, reel ücretleri dü-
flürdüklerini ve gittikçe artan oranda nispi olarak daha ucuz olan ithal girdi kullan›-
m›na yöneldiklerini göstermektedir. Nitekim, imalat sanayi genelinde son y›llarda
ihracat/arz oran›ndaki art›fl›n duraklamas›, ara mallar› ithalat›n›n artmas› ve endüs-
tri-içi ticaret oran›n›n yükselmesi bu e¤ilimin iflaretleri olarak görülmektedir.
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Endüstri-içi ticaretteki geliflmelerin imalat sanayi üzerine etkileri

Endüstri-içi ticaret oranlar›ndaki geliflmelerin yukar›da özetlendi¤i gibi sektörler
üzerinde etkileri oldu¤u gibi, makro düzeyde de etkileri sözkonusudur.1996-2007
döneminde, imalat sanayi ihracat› ve d›fl ticaret hacminde gözlenen h›zl› büyüme-
nin, sektörün katma de¤er ve istihdam yaratma kapasitesine ne ölçüde yans›d›¤›n›n
incelenmesi önem tafl›maktad›r

Endüstri-içi ticaret ihracatta h›zl› bir art›fla yol açmas›na karfl›n, katma de¤er ve
istihdam yaratma aç›s›ndan ayn› performans› gösterememektedir. Endüstri-içi tica-
retin yayg›nlaflmas› sonucunda, imalat sanayiinde nihai mal›n üretimi sonucunda ya-
rat›lan katma de¤er ve istihdam ülkeler aras›nda bölüflülmekte ve  katma de¤er ve
istihdam büyük ölçüde ticarete konu olmayan sektörlerde yo¤unlaflmaktad›r. ‹malat
sanayiinin katma de¤er, ithalat, ihracat ve istihdam performanslar› dikkate al›nd›¤›n-
da endüstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas›n›n imalat sanayi üzerine etkileri ile ilgili bul-
gular afla¤›daki gibi özetlenebilir:

• D›fl ticaret aç›s›ndan imalat sanayinin ekonomideki hakimiyeti giderek derinlefl-
mektedir. Nitekim, 1996-2000 döneminde imalat sanayi ihracat›n›n toplam ihracat
içindeki pay› yüzde 89,7 iken, bu pay 2002-2007 döneminde yüzde 93,9’a yük-
selmifltir. Ayn› dönemde, imalat sanayi ihracat›n›n ithalata oran› ise, s›ras›yla, yüz-
de 61,4’ten yüzde 76,1’e ç›km›flt›r.

• Ekonominin genelinde d›fl ticaret aç›s›ndan imalat sanayinin önemi artarken, ima-
lat sanayi d›fl ticaretinin de sektör içindeki a¤›rl›¤› artm›flt›r. ‹malat sanayi ihraca-
t›n›n imalat sanayi katma de¤erine oran›, 1996-2000 döneminde yüzde 61,2 iken,
bu oran 2002-2007 döneminde yüzde 94,2’ye yükselmifltir. 

• 1996-2007 döneminde, d›fl ticaret aç›s›ndan imalat sanayinin a¤›rl›¤›nda gözlenen 
bu art›fl›n, katma de¤er ve istihdama yans›mas› s›n›rl› kalm›flt›r. Nitekim, 1996-
2000 döneminde, imalat sanayi katma de¤erinin GSY‹H’ya oran› yüzde 24,1 iken,
bu pay 2002-2007 döneminde yüzde 24.9’a yükselmifl; imalat sanayi istihdam›n›n
tar›m-d›fl› istihdam içindeki pay› ise, 1996-2000 döneminde yüzde 27.1 iken,
2002-2007 döneminde yüzde 26.1’e gerilemifltir. Bu oranlar, imalat sanayinin ye-
ni istihdam ve katma de¤er yaratma aç›s›ndan zay›f bir performans sergiledi¤ini
göstermektedir. 
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1996-2007 döneminde, imalat sanayi üretim ve d›fl ticaretindeki h›zl› art›fl ekono-
minin genelinde katma de¤er ve istihdam aç›s›ndan s›n›rl› etkide bulunurken, sek-
törün kendi içinde önemli dönüflümleri de beraberinde getirmifltir. Bu dönüflüm,
üretimde çal›flan say›s›, imalat sanayi istihdam›n›n alt sektörlere da¤›l›m›, reel ücret
ve iflgücü verimlili¤indeki geliflmelerden izlenebilmektedir.

• ‹malat sanayiinde üretimde çal›flan say›s› 1997-2007 döneminde y›lda ortalama 
yüzde 1,5 oran›nda gerilemifltir. Bu dönemde, tüketim mallar› grubunda çal›flan
say›s› y›lda ortalama yüzde 2.7, ara mallar› grubunda çal›flan say›s› y›lda ortalama
yüzde 0,9 oran›nda azal›rken, yat›r›m mallar› grubunda çal›flan say›s› y›lda ortala-
ma yüzde 2,1 oran›nda artm›flt›r.

• 2002-2007 dönemi ayr› incelendi¤inde, imalat sanayiinde çal›flan say›s›n›n y›lda 
ortalama yüzde 0,9 oran›nda artt›¤› gözlenmektedir.  Bu dönemde, çal›flan say›-
s›ndaki y›ll›k ortalama art›fl yat›r›m mallar› grubunda yüzde 5.8, ara mallar› gru-
bunda ise yüzde 1,2 olarak gerçekleflmifltir. Tüketim mallar› grubunda istihdam
kayb› bu dönemde de devam etmifl, çal›flan say›s› y›lda ortalama yüzde 1,1 ora-
n›nda gerilemifltir.

• 1997-2007 döneminde, imalat sanayiinde incelenen 22 alt sektörden sadece 7 alt 
sektörde çal›flan say›s›nda art›fl olmufl, di¤er sektörlerde çal›flan say›lar› gerilemifl-
tir. Tüketim mallar› grubunda mobilya-di¤er imalat alt sektöründe istihdam art-
m›fl, istihdam›n a¤›rl›kl› oldu¤u tekstil ve giyim eflyas› sektörlerinde ise çal›flan sa-
y›s› önemli ölçüde azalm›flt›r. Yat›r›m mallar› grubunda, motorlu kara tafl›tlar› ve
haberleflme teçhizat›-radyo-TV imalat› sektörlerinde belirgin istihdam art›fl› göz-
lenmifltir. Yat›r›m mallar› grubunda elektrikli makina-cihazlar d›fl›ndaki tüm alt
sektörlerde çal›flan say›lar› önemli ölçüde yükselmifltir.

• ‹malat sanayiinde alt sektörler itibariyle istihdam art›fllar›n›n farkl›laflmas›, sektö-
rün istihdam yap›s›nda da önemli bir de¤iflime yol açm›flt›r. 1997 y›l›nda imalat
sanayiinde çal›flanlar›n yüzde 52,2’si tüketim mallar› grubunda, yüzde 27,7’si ara
mallar› grubunda ve yüzde 20,1’i de yat›r›m mallar› grubunda çal›flmakta iken,
sözkonusu paylar 2007 y›l›nda s›ras›yla yüzde 44,7, yüzde 30,2 ve yüzde 25,1 ola-
rak gerçekleflmifltir. Tüketim mallar› grubunun pay› bu dönemde 7,5 puan azal›r-
ken, ara mallar› grubunun pay›nda 2,5 puan, yat›r›m mallar› grubunun pay›nda
ise 5 puan art›fl olmufltur.
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• 1997-2007 döneminde, iflgücü verimlili¤indeki y›ll›k ortalama art›fl, imalat sanayi 
genelinde yüzde 5.3, tüketim mallar› grubunda yüzde 3.7, ara mallar› grubunda
yüzde 4.8 ve yat›r›m mallar› grubunda yüzde 4.2 olmufltur. Kriz sonras›nda, glo-
bal e¤ilimlerin gittikçe güçlenmesi, rekabet gücünün korunmas› ve dezenflasyon
sürecine uyum çabalar›n›n artmas› imalat sanayi istihdam›nda önemli bir dönüflü-
me yol açm›fl ve 2002-2007 döneminde iflgücü verimlili¤ini ön plana ç›karm›flt›r.
Bu dönemde, iflgücü verimlili¤indeki y›ll›k ortalama art›fl, imalat sanayi genelin-
de yüzde 6.7’ye, ara mallar› grubunda yüzde 6.2’ye ve yat›r›m mallar› grubunda
yüzde 9.8’e yükselmifltir. Tüketim mallar› grubunda ise iflgücü verimlili¤indeki y›l-
l›k ortalama art›fl yüzde 2.6’ya gerilemifltir. 

• 1997-2007 döneminde, imalat sanayiinde iflgücü verimlili¤indeki art›fla karfl›n reel 
ücretler gerileme göstermifltir. Bu dönemde, çal›fl›lan saat bafl›na reel ücretler,
imalat sanayi genelinde y›lda ortalama yüzde 0.7, tüketim mallar› grubunda yüz-
de 0.3 ve yat›r›m mallar› grubunda yüzde 1.0 oran›nda gerilemifl, ara mallar› gru-
bunda ise yüzde 0.2 oran›nda artm›flt›r. 

• ‹flgücü verimlili¤indeki art›fl›n ivme kazand›¤› 2002-2007 döneminde de reel üc-
ret azal›fl›, genelde devam etmifltir. Bu dönemde, tüketim mallar› grubunda y›ll›k
ortalama reel ücret art›fl› yüzde 0.7 olurken, reel ücretler ara mallar› grubunda y›l-
da ortalama yüzde 1.3, yat›r›m mallar› grubunda ise y›lda ortalama yüzde 1 ora-
n›nda düflüfl göstermifltir.

Sonuç olarak, imalat sanayi genelinde, özellikle 2002-2007 döneminde belirginle-
flen üretim ve ihracat art›fllar›n›n sektörün istihdam›na s›n›rl› ölçüde yans›d›¤›, iflgü-
cü verimlili¤indeki art›fllar›n ise reel ücretlere yans›t›lmad›¤› görülmektedir. ‹malat sa-
nayi içinde, tüketim mallar› grubundan yat›r›m mallar› grubuna istihdam kaymas›
gerçekleflmifl, ancak yat›r›m mallar› grubunun istihdam kapasitesinin s›n›rl› olmas›
imalat sanayi genelinde istihdam art›fl›n› s›n›rland›rm›flt›r. ‹flgücü verimlili¤i, özellikle
yat›r›m mallar› grubunda reel ücretlere yans›t›lmam›fl, hatta bu grupta reel ücretler
gerilemifltir. Bu e¤ilim, yat›r›m mallar› grubunda yarat›lan yeni istihdam›n niteli¤i ve
kalitesinin önemli ölçüde bir de¤iflime u¤rad›¤›n› göstermektedir. 2002-2007 döne-
minde, yat›r›m mallar› grubunda endüstri-içi ticaret oranlar›n›n yükselmesinin bu e¤i-
limde belirgin bir etkiye sahip oldu¤u düflünülmektedir. Ayr›ca, global rekabet ve en-
düstri-içi ticaretin yayg›nlaflmas› yan›s›ra, son y›llarda Türk liras›n›n güçlenmesi de
firmalar› verimlilik art›fl›na zorlam›flt›r. Bu durum, firmalar›n karl›l›klar›n› korumalar›-
na ve dezenflasyon sürecinin devam›na imkan sa¤lam›fl, ancak imalat sanayinin kat-
ma de¤er ve istihdam yaratma kapasitesini de önemli ölçüde s›n›rland›rm›flt›r.    
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Asyal›laflma

D›fl ticaret performans›n›n belirleyicili¤i ve süreklili¤i, ihracat ve ithalat yap›lan ül-
kelerin çeflitlili¤ine de ba¤l› bulunmaktad›r. Bu nedenle, d›fl ticarette ülke yo¤unlafl-
ma oranlar›n›n da bilinmesini gerektirmektedir. Di¤er taraftan endüstri-içi ticaretin
co¤rafik yans›malar›n›n da bilinmesinin makro ekonomik politikalar üzerindeki et-
kilerinin görülebilmesi aç›s›ndan önemli görülmektedir. Ülke yo¤unlaflma oranla-
r›n›n hesaplanmas›nda “H.Hirschman Endeksi”nden (H.H.E.) yararlan›lm›flt›r.
H.H. Endeksi mal ve hizmet piyasalar›nda yo¤unlaflma oran›n›n ölçülmesinde yay-
g›n olarak kullan›lmakta olup, ithalat ya da ihracat yap›lan ülkelerin pazar paylar›-
n›n karelerinin toplanmas› suretiyle hesaplanmaktad›r. H.H. Endeks de¤erinin art-
mas›, ülke say›s›n›n giderek azalmas› ya da ülke say›s› çok olsa bile, ticaretin baz›
ülkelerde toplulaflt›¤› fleklinde yorumlanmaktad›r. Di¤er bir deyiflle H.H. Endeksinin
küçük olmas›, ticaret yap›lan ülke çeflitlili¤i aç›s›ndan zenginli¤e iflaret etmektedir.

‹thalat ve ihracatta ülke çeflitlili¤i 1996-1998 döneminde paralel hareket ederken,
1999-2001 döneminde gerek global ve gerekse yerel dinamiklerdeki de¤iflimlerin et-
kisiyle ithalattaki ülke çeflitlenmesi, ihracata nazaran daha olumlu yönde geliflmifl-
tir. 2002-2007 döneminde ise ülke çeflitlenmesi aç›s›ndan ihracat›n daha a¤›rl›kl› bir
geliflme gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. Endeks de¤erlerine bak›ld›¤›nda, 2005 y›l›nda ilk
defa ihracattaki ülke çeflitli¤inin ya da zenginli¤inin ithalat›n üzerine ç›kt›¤› görül-
mektedir. ‹thalattaki ülke çeflitlenmesinin 2000-2007 döneminde enerji ithalat›ndaki
belirgin art›fllara ra¤men neredeyse sabitlendi¤i, buna karfl›l›k ihracat pazarlar›m›z-
daki zenginleflme sürecinin sürdü¤ü anlafl›lmaktad›r .

‹thalat yapt›¤›m›z ülkeler ve a¤›rl›klar›n›n son 5 y›ll›k dönemde sabitlenme e¤ili-
mine girmesi, ihracat pazarlar›m›zda ise çeflitlili¤in giderek artmas› yan›nda, d›fl ti-
caretimizin kaynak ülkelerinde bölgesel olarak yap›sal bir de¤iflim de yaflanmakta-
d›r. Bölgeleraras› ticaret kaymalar›n› görebilmek için, belirli bir tutar›n üzerinde it-
halat ve/veya ihracat yapt›¤›m›z ülkelere bölgesel bazda toplulaflt›r›larak  bak›lm›fl-
t›r. D›fl ticaretimizde yaflanan bölgesel kaymalar hakk›ndaki bulgular afla¤›daki gibi
özetlenebilir:

• ‹thalat›m›z giderek “Asyal›laflma”ktad›r. ‹thalat pazar›m›z belirgin bir flekilde AB 
15 ve ABD’den, Asya ve AB-10 ülkelerine kaymaktad›r.

• ‹thalat›m›z içinde “AB 15” ülkelerinin pay› 1996 y›l›nda yüzde 53 iken, bu pay 
çapraz kurlarda yaflanan köklü de¤iflimlerin de etkisiyle 2007 y›l›nda yüzde 34.1’e
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gerilemifltir. Bu oranlar baflta ABD olmak üzere “Amerika” ülkelerinde de benze-
ri bir e¤ilim göstererek, s›ras›yla, yüzde 10.2 ve yüzde 6,9 olarak gerçekleflmifltir.

• Buna karfl›l›k Asya ülkelerinden yap›lan ithalatta önemli art›fllar yaflanm›flt›r. 1996 
y›l›nda seçilmifl Asya ülkelerinin ithalat içindeki pay› yüzde 16,8 iken, bu pay
2007 y›l›nda 19,5 puan artarak yüzde 36,3’e yükselmifltir. Bu art›fl›n 8,2 puan› As-
ya I ülkelerinden, 11,3 puan› ise Asya II ülkelerinden kaynaklanmaktad›r.

• ‹hracat pazarlar›m›zda ise, ülke çeflitlenmesi olmas›na ra¤men bölgesel olarak it-
halat pazarlar›m›z ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok belirgin bir de¤iflim yaflanmad›¤› gö-
rülmektedir. ‹hracat içerisinde AB 15 ülkelerinin pay› yüzde 50 civar›nda, Afrika-
Orta Do¤u ülkelerinin pay› yüzde 13 civar›nda, di¤er bölgelerin pay› ise yüzde 8
ve alt›nda paylara sahiptir.

• D›fl ticarette yaflanan bölgesel de¤iflim, en belirgin olarak d›fl ticaret dengesinden 
görülebilmektedir. 1996 y›l›nda d›fl ticaret aç›¤›n›n yüzde 56.8’i AB 15 ülkeleri ile
olan ticaret iliflkilerinden kaynaklan›rken, bu oran son 10 y›lda düzenli bir geri-
leme e¤iliminde olmufl ve 2007 y›l›nda AB 15 ülkelerinin d›fl ticaret aç›¤›na kat-
k›s› yüzde 12,6 seviyesine gerilemifltir. Buna karfl›l›k, 2007 y›l›ndaki 62,8 milyar
dolarl›k toplam d›fl ticaret aç›¤›n›n 49,2 milyar dolar› Asya I ve Asya II ülke grup-
lar›ndan kaynaklanmaktad›r. 1996 y›l›nda Asya ülkelerinin toplam d›fl ticaret aç›-
¤› içerisindeki pay› yüzde 16,8 iken, bu pay 2007 y›l›nda yüzde 78,2’ye yüksel-
mifltir. 

• Enerji ve alt›n d›fl› toplam ithalat dikkate al›nd›¤›nda “Asyal›laflma” etkisi daha 
da belirginleflmektedir. Asya ülkelerinin enerji ve alt›n d›fl› ithalat pazarlar›m›z
içindeki pay› 2007 y›l›nda yüzde 33’e yükselmektedir. Bu oran 1996 y›l›na göre
16,1 puanl›k bir art›fla tekabül etmektedir. Bu art›fl›n 11,8 puan› ya da baflka bir
deyiflle yüzde 73’ü Asya I ülkelerinden, 4,3 puan› ise Asya II ülkelerinden kay-
naklanmaktad›r.

• Alt›n ve enerji d›flar›da b›rak›ld›¤›nda, d›fl ticaret aç›¤›nda Asya ekonomilerinin 
belirleyici rolü çok daha net olarak gözükmektedir. 1996 y›l›nda 14,8 milyar do-
lar olan d›fl ticaret aç›¤›na Asya ülkelerinin katk›s› 2,5 milyar dolar civar›nda iken,
2007 y›l›nda 29,8 milyar dolar olarak gerçekleflen alt›n ve enerji d›fl› d›fl ticaret
dengesinin 31 milyar dolar› Asya ülkeleri ile yap›lan d›fl ticaretten kaynaklanmak-
tad›r.
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Sonuç olarak,  AB-15 ihracat aç›s›ndan önemli ticaret partnerimiz olmaya devam
ederken, ithalat›m›z ve dolay›s›yla d›fl ticaret dengemiz “Asyal›laflma”ktad›r. Türk
Liras›nda yaflanan de¤erlenme nedeniyle “Asya’dan al, Avrupa’ya sat” olgusunun
son y›llarda daha da belirginleflti¤inin alt›n›n çizilmesi gerekmektedir. Bu olgu, yer-
li firmalar›n Avrupa piyasas›nda kalabilmeleri aç›s›ndan rekabet koflullar›n›n getirdi-
¤i bir zorunluluk oldu¤u kadar, daha önce mal ithal edilen AB ve ABD’li firmalar›n
Asya’ya tafl›nmas›n›n da bir sonucu olarak görülmektedir. D›fl ticarette yaflanan bu
co¤rafik de¤iflimin, Türkiye’nin üretim modeli, fiyatlar genel düzeyi ve istihdam ya-
p›s›nda da önemli sonuçlar  ortaya ç›kard›¤›n›n alt›n›n çizilmesi gerekir.

D›fl ticarette yaflanan bu co¤rafik tafl›nman›n sektörel dinamiklerini görebilmek
için, Asya I ülkelerinden yap›lan ithalat›n sektörel da¤›l›m› ve toplam ithalat içinde-
ki paylar›na bak›ld›¤›nda, “Asyal›laflma” etkisinin sanayi sektörlerinin hemen he-
men tamam›na yayg›nl›k gösterdi¤i, daha özelde makina ve ulafl›m araçlar› alt sana-
yi sektörlerinde bu etkinin belirgin oldu¤u görülmektedir. Sanayi sektörünün alt de-
taylar›na bak›ld›¤›nda, 2007 y›l› itibariyle Asya I ülkelerinin enerji ve alt›n d›fl› toplam
ithalat içindeki pay›, seyahat eflyas›nda yüzde 88.5, ayakkab› sektöründe yüzde 75.2,
haz›r giyim-deri-kürkten eflya sektöründe yüzde 49.3, dokumac›l›k sektöründe yüz-
de 55.5, makina ve ulafl›m araçlar› sektöründe yüzde 29,5 seviyelerine ulaflm›flt›r. 

Türkiye’nin d›fl ticaret aç›¤› içinde Asya-I ülkelerinin gittikçe a¤›rl›kl› bir yap› ka-
zanmalar›, sadece bu ülkelerin rekabet avantajlar›ndan dolay› dünya üretim üssü ol-
malar›ndan kaynaklanmamakta, ayn› zamanda Türkiye’nin bu ülkelere karfl› son y›l-
larda rekabet gücünü kaybetmesinden de kaynaklanmaktad›r. Nitekim, özellikle
2003-2004 döneminde, Asya-I kapsam›nda yer alan Çin, Güney Kore, Tayland, Ma-
lezya ve Japonya’n›n Türkiye’ye karfl› rekabet güçlerini büyük ölçüde art›rd›klar› gö-
rülmektedir. 

Serbest bölgeleflme

Yat›r›m, üretim, yabanc› sermaye ve teknoloji giriflini h›zland›rmak, ekonominin
girdi ihtiyac›n› ucuz ve düzenli bir flekilde temin edebilmek ve bu flekilde istihdam
ve rekabet imkanlar›n› art›rmak amac›yla kurulan serbest bölgeler, dünyan›n bir çok
ülkesinde çeflitli teflvikler sa¤lanarak pazar kazan›mlar› elde edinilmeye çal›fl›lmak-
tad›r. Türkiye’de de sa¤lanan mali ve mali olmayan teflviklerle serbest bölge say›s›
incelenen dönemde önemli ölçüde art›r›larak 21’e yükselmifltir.
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Türkiye’de serbest bölgelerin say›lar› ile beraber bu bölgelerde yap›lan ticaret
hacmi de önemli ölçüde yükselerek 2007 y›l›nda 24,6 milyar dolara ulaflm›flt›r. Bu
ifllem hacmi 1996 y›l›na göre 6,8 kat art›fla iflaret etmektedir. Serbest bölgelerdeki ti-
caret hacminin uygulanan teflviklerin k›s›tlanmas›n›n da etkisiyle 2004 y›l›ndan iti-
baren dura¤anlaflt›¤› görülmektedir. Di¤er taraftan, sözkonusu ifllem hacmi incelen-
di¤inde, ana ticaret ak›m›n›n yurtd›fl›ndan bölgeye ve bölgeden yurtiçine do¤ru ol-
du¤u gözlenmektedir. Bu nedenle bölgeden yurtd›fl›na yap›lan ticaretin toplam ifl-
lem hacmi içerisindeki pay› yüzde 20’ler seviyesinde kalm›flt›r.

Türkiye’nin d›fl ticaret istatistikleri “özel ticaret sistemi” esas›na göre oluflturul-
makta, üçüncü ülkelerden serbest bölgelere gelen ve üçüncü ülkelere giden mallar
d›fl ticaret istatistiklerinde yer almazken, serbest bölgelerden yurtiçine giden ve yur-
tiçinden serbest bölgelere gelen mallar d›fl ticarete dahil edilmektedir. Bu nedenle
serbest bölge ticaret hacminin çok düflük bir k›sm› d›fl ticaret istatistiklerimize yan-
s›yabilmektedir. Genel ticaret sistemine göre de verilerin derlenip d›fl ticaret istatis-
tiklerine dahil edilmesi yönündeki mevcut çal›flmalar tamamland›¤›nda, Türkiye’nin
d›fl ticaret ve üretim yap›s›n›n görüntüsünün daha sa¤l›kl› görülebilece¤ine inan›l-
maktad›r.

D›fl ticaret dengesini etkileyen konjonktürel faktörler

D›fl ticaret dengesindeki yap›sal geliflmeler bu flekilde özetlendikten sonra, d›fl ti-
caret dengesine etki eden konjonktürel geliflmelerin etkileri de incelenmifltir. Kon-
jonktürel etkiler, d›fl ticaret hadleri, çapraz kur geliflmeleri, ithal mala olan talebin
tüketici kredilerince tetiklenmesi, Irak’taki özel durum nedeniyle geçici nitelikte bir
enerji ticaretinin ortaya ç›kmas› ve d›fl ticaret istatistiklerinde kapsam de¤ifliklikleri
fleklinde  grupland›r›lm›flt›r.

D›fl ticaret hadleri

D›fl ticaret hadleri 1997-1999 döneminde lehe, 2000 y›l› ve sonras›nda ise aleyhe
geliflim göstermifltir.1996 y›l›nda 20,4 milyar dolar olan d›fl ticaret aç›¤› 2007 y›l›nda
62,8 milyar dolara yükselmifltir. Bu dönemde, d›fl ticaret aç›¤›nda meydana gelen
42,4 milyar dolarl›k art›fl›n yüzde 46,1’ini oluflturan 19,6 milyar dolarl›k k›sm› d›fl ti-
caret hadlerindeki bozulmadan kaynaklanm›flt›r. 1996 baz y›l›na göre 1997-2007 dö-
neminde karfl›lafl›lan bu kay›p, alt gruplar itibariyle önemli bir farkl›l›k göstermek-
tedir. Madencilik sektöründe yükselen ham petrol ve do¤algaz fiyatlar› sonucunda
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u¤ran›lan kay›p 16,4 milyar dolar iken, imalat sanayi ara mallar› grubundaki kay›p
12,6 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir. Tar›m, tüketim mallar› ve yat›r›m mallar›
grubunda ise d›fl ticaret hadleri lehe geliflmifl ve bu durum d›fl ticaret aç›¤›n› 10.2
milyar dolar azaltm›flt›r. 

Çapraz kur etkisi

D›fl ticaret hadlerinin d›fl ticaret dengesi üzerine etkileri, ihracat ve ithalata konu
olan ürünlerin dolar cinsi birim fiyatlar›ndaki de¤iflim ile birlikte çapraz kur etkileri-
ni de içermektedir. Mal birim fiyatlar› ile çapraz kur etkilerinin ayr›flt›r›labilmesi için
çapraz kur de¤iflimlerinin d›fl ticaret dengesi üzerine etkileri ayr›ca incelenmifltir. 

1997 y›l› çapraz pariteleri esas al›narak yap›lan analizde, 1998-2003 döneminde,
dolar cinsinden ifade edilen ithalat ve ihracat›n $/? paritesindeki de¤iflimden olum-
lu yönde etkilendi¤i, 2004-2007 döneminde ise olumsuz bir etkinin ortaya ç›kt›¤› gö-
rülmektedir.1997-2007 döneminde 126,4 milyar dolarl›k ithalat art›fl›n›n, 10.4 milyar
dolar› (yüzde 8.3’ü) çapraz kurlardaki de¤iflimden kaynaklanm›flt›r. Ayn› dönemde
çapraz kur etkisinden kaynaklanan ihracat art›fl›, toplam ihracat art›fl›n›n yüzde 11’i
civar›nda kalm›flt›r. Dolay›s›yla, 1997-2007 döneminde gerçekleflen 42,4 milyar do-
larl›k d›fl ticaret aç›¤›ndaki art›fl›n sadece 1,2 milyar dolar› çapraz kur de¤iflimlerin-
den kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Tüketici kredilerinde canlanma etkisi

Genel faiz oranlar›ndaki gerilemeye paralel olarak, artan rekabet ve karl›l›k ara-
y›fllar›n›n da etkisiyle bankalar›n esas faaliyet alanlar› olan kredi faaliyetine dönüfl
çabalar› h›zlanm›flt›r. Bu aray›fl, beraberinde tüketici kredi faiz oranlar›n›n gerileme-
sini ve buna paralel olarak hanehalklar›n›n ilave tüketim taleplerini gündeme getir-
mifltir. ‹lave tüketim talebi dayan›kl› tüketim mallar›, tafl›t ve konut alan›nda daha
belirgin olarak ortaya ç›km›flt›r.

Bireysel kredilerin bankac›l›k sektörü toplam aktifleri içindeki pay› 2002 ve 2003
y›llar›nda yüzde 4 seviyelerinde iken, bu pay 2007 y›l› itibariyle yüzde 16,3’e kadar
yükselmifltir. 2004 y›l›nda tafl›t kredilerinde, 2005 y›l›nda ise konut kredilerinde çok
belirgin art›fllar yaflanm›flt›r. Hanehalk› borçlulu¤undaki bu art›fl, ithalat› ve dolay›-
s›yla d›fl ticaret aç›¤›n› art›ran etkenlerden birisi olmufltur. Nitekim, kredilendirilen
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tafl›t oran› 1996-2001 döneminde y›ll›k ortalama yüzde 53 iken, 2003 y›l›nda yüzde
75’e yükselmifl, 2004-2007 döneminde ise kredilendirilen tafl›t oran› yüzde 65’ler se-
viyesinde gerçekleflmifltir. 

Kredilendirme oran›n›n sabit kalmas› varsay›m› ile yap›lan hesaplamalarda, kre-
dilendirme oran›ndaki art›fl›n son befl y›lda binek otomobil ithalat›n› 2,7 milyar do-
lar civar›nda artt›rd›¤› hesaplanmaktad›r. Kredilendirme oran›ndaki art›fl›n sözkonu-
su dönemde yaratt›¤› ilave y›ll›k ortalama ithalat tutar› ise, yaklafl›k 500 milyon do-
lar civar›ndad›r.

Kapsam de¤ifliklikleri ve geçici ticaret etkisi

TÜ‹K, ithalat ve ihracat verilerine 2001 y›l›ndan itibaren parasal olmayan alt›n ti-
caretini ilave ederken, 2003 y›l›ndan itibaren de Irak’la yap›lan d›fl ticaret verileri
aç›klanmaya bafllanm›flt›r. Son y›llarda, parasal olmayan alt›n ithalat›n›n önemli bo-
yutlara ulaflt›¤› ve d›fl ticaret dengesinin 2007 y›l›nda 4.3 milyar dolar aç›k verdi¤i
görülmektedir. 2001-2007 döneminde d›fl ticaret aç›¤›nda meydana gelen 52.8 mil-
yar dolarl›k art›fl›n yüzde 6.4’ü parasal olmayan alt›n d›fl ticaret aç›¤›ndan kaynak-
lanm›flt›r. Bu dönemde, Irak’a yönelik ihracat gerek ambargonun kald›r›lmas› gerek
savafl sonras›nda Irak’›n yeniden yap›land›r›lmas› faaliyetlerinin h›zlanmas›n›n etki-
siyle önemli bir art›fl göstermifltir. Böylece, 2003 y›l›nda 716 milyon dolar olan d›fl
ticaret fazlas› 2007 y›l›nda 2.2 milyar dolara yükselmifl ve genel d›fl ticaret aç›¤›n›
azalt›c› etkide bulunmufltur. Sonuç olarak, dönemler itibariyle d›fl ticaret geliflmele-
ri de¤erlendirilirken, enerji ticareti de dahil olmak üzere Irak’daki geliflmelerin orta-
ya ç›kard›¤› geçici mahiyetteki ticaretin ve parasal olmayan alt›n ticaretindeki gelifl-
melerin dikkate al›nmas› gerekmektedir.

Sektörel geliflme ve uyum çabalar›n›n d›fl ticaret üzerine etkileri

‹malat sektörü üretim ve d›fl ticaret yap›s›ndaki geliflmeler makro seviyede analiz
edildikten sonra, üretim ve özellikle d›fl ticaret dengemizde önemli paya sahip,
enerji, otomotiv, dayan›kl› tüketim mallar› ve tekstil&giyim sektörlerinde yaflanan
mikro geliflmeler ve sektörlerin makro geliflmelere karfl› gelifltirdikleri uyum çabala-
r› da incelenmifltir. Mikro geliflmeler makro geliflmeleri teyid eder nitelikte bulun-
mufltur. 
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Enerji dengesi, enerji fiyat ve politikalar›

Toplam birincil enerji kullan›m› içinde, linyit ve hidrolik enerjinin pay› gerilerken,
genelde ithale dayal› do¤al gaz, petrol ürünü ve tafl kömürünün pay›nda sürekli bir
art›fl meydana gelmifltir. Nitekim, bu üç kayna¤›n›n toplam birincil enerji kullan›m›
içindeki pay› 1995 y›l›nda yüzde 67 iken, 2005 y›l›nda yüzde 78.6’ya yükselmifltir.
Enerji kaynaklar›n›n bilefliminde ithal kaynaklar lehine yaflanan bu geliflmeler, do¤al
olarak enerji faturas›n›n d›fl ticaret dengesi üzerine etkilerini de flekillendirmifltir. 

1996-2007 döneminde enerji ithalat›n›n toplam ithalat içerisindeki pay› ortalama
olarak yüzde 16 seviyesinde gerçekleflmifl ve enerji ithalat› bu dönemde yaklafl›k 5,7
kat artarak 2007 y›l›nda 33,9 milyar dolara ulaflm›flt›r. Sözkonusu dönemde  y›ll›k or-
talama enerji ithalat›n›n 13,2 milyar dolar oldu¤u düflünüldü¤ünde, son üç y›lda
enerji fiyatlar›ndaki art›fl›n d›fl ticaret dengesine etkileri daha net bir biçimde görü-
lebilmektedir. Artan enerji ithalat›n›n kompozisyonuna bak›ld›¤›nda ise, toplam
enerji ithalat› içerisinde kömür ve ham petrol ithalat›n›n giderek pay›n›n azald›¤›,
buna karfl›l›k ifllenmifl petrol ürünü ve do¤al gaz al›mlar›n›n nispi olarak öneminin
artt›¤› görülmektedir. Bu geliflmede, ‹ran ve Mavi Ak›m projesinin devreye girmesi
ile artan do¤az gaz al›mlar› rol oynamaktad›r.

Ayn› dönemde, enerji ihracat› son befl y›l hariç ihmal edilebilir seviyelerde, top-
lam ihracat›n yüzde 1’inin alt›nda seyretmifltir. Son y›llarda baflta petrol ürünleri ol-
mak üzere, fiyat art›fllar›n›n da etkisiyle enerji ihracat› sürekli bir geliflme içerisinde
olmufl ve 2007 y›l›nda 5,1 milyar dolar› bulmufltur. Irak’›n rafineri kapasitesinin sa-
vafltan zarar görmesi ve savafl sonras› yeniden yap›land›rma döneminde ifllenmifl
ürün ihtiyac›n›n artmas› ve özel rafineri olan ATAfi’›n kapat›lmas› sonras›nda bölge-
sel bir da¤›t›m terminaline dönüflmesinin etkileri oldu¤u düflünülmektedir. 

1996-1999 döneminde enerji fiyatlar›nda bir gerileme e¤ilimi yafland›¤› ve enerji
temininin d›fl ticaret dengesine olumlu katk› yapt›¤›, 2000-2007 döneminde ise söz-
konusu e¤ilimin tersine döndü¤ü, uluslararas› fiyat art›fllar›n›n enerji faturas›n›
önemli ölçüde art›rd›¤› görülmektedir. Enerji faturas›ndaki art›fl esas itibariyle 2004-
2007 döneminde çok belirgin olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Türkiye ekonomisinde net enerji faturas› (ithalat-ihracat), 2007 y›l›nda 2004 y›l›-
na göre 15,8 milyar dolar artarak 28,7 milyar dolara yükselmifltir. Efektif al›m fiyat-
lar› ve d›fl ticaret fiyat endeksleri kullan›larak yap›lan hesaplamalara gore, sözkonu-
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su 15,8 milyar dolarl›k ek enerji faturas›n›n yüzde 79’u (12,4 milyar dolar) fiyat ar-
t›fllar›ndan, yüzde 21’i (3,3 milyar dolar) ise net ithal miktar  art›fllar›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Miktar art›fl›nda belirleyici faktör do¤algaz al›mlar›ndaki art›flt›r.

Do¤al gaz›n elektrik enerjisi üretimi, konutlarda ›s›tma ve sanayi amaçl› kullan›-
m›nda yaflanan art›fl, enerji faturas›ndaki büyümenin belirleyicilerinden birisi haline
gelmektedir. “Al ya da öde” fleklinde özetlenen do¤al gaz al›m anlaflmalar›ndan kay-
naklanan al›m zorunluluklar› ve bu zorunluluklar nedeniyle enerji üretim alternatif-
lerinde belirgin de¤iflimler yaflanmaktad›r. Bu de¤iflimin ise d›fl ticaret dengesi üze-
rine uzant›lar› olmaktad›r.

Elektrik enerjisi üretiminin genel kaynaklar›na bak›ld›¤›nda, özellikle 1998 sonra-
s› dönemde do¤algaz kullan›m›n›n giderek artt›¤›, buna karfl›l›k yerli enerji kaynak-
lar›m›zdan en önemlisi olan hidroelektrik santrallerinin nispi a¤›rl›¤›n› önemli ölçü-
de yitirdi¤i görülmektedir.1996 y›l›nda elektrik enerjisi üretiminin yüzde 18’i do¤al-
gaz kaynakl› iken, bu oran 2007 y›l›nda yüzde 48 civar›na yükselmifltir. Hidrolik san-
trallerde üretilen elektri¤in pay› ise ayn› dönemde yüzde 43’lerden yüzde 19’a geri-
lemifltir. Nükleer santral yap›m› ile ilgili tart›flmalar bir kenara b›rak›ld›¤›nda, do¤al
gaz›n temel  enerji kayna¤› olma özelli¤ini giderek artan ölçüde koruyaca¤› anlafl›l-
maktad›r. BOTAfi’›n 2010 y›l›na kadar do¤al gaz talep tahminleri ve kontrata ba¤-
lanm›fl arz miktarlar› ile ilgili analizleri esas al›nd›¤›nda, al›m zorunluluklar› nede-
niyle önümüzdeki dönemde do¤al gaz arz fazlas› ortaya ç›kmaktad›r. Oluflacak bu
arz fazlal›¤›, hidrolik enerji kullan›m›nda azal›fl›n sürece¤ine iflaret etmekte, enerji
üretiminde ithalata ba¤›ml›l›¤›n artarak sürmesinin ise d›fl ticaret dengesi üzerinde
önemli ve kal›c› yans›malar› olabilece¤ini göstermektedir.

Otomotiv sektörü

Aksam&parçalar dahil olmak üzere toplam otomotiv sektörü ithalat› 1996-2002
döneminde ortalama 5 milyar dolar civar›nda iken, son y›llarda tüketici kredileri ve
aksam&parça ithalat›ndaki art›fl›n da etkisiyle, 2007 y›l›nda 17,6 milyar dolara yük-
selmifltir. 2002 y›l›nda yaklafl›k 83 bin adet tafl›t ithal edilirken, ithal edilen tafl›t sa-
y›s› 2005 y›l›nda 438 bin adete kadar yükselmifl, son iki y›lda 370 bin adet civar›na
gerilemifltir.

‹thalattaki bu geliflmelere paralel olarak tafl›t ihracat›nda da önemli art›fllar yaflan-
m›flt›r. Ford Otosan, Toyota, Renault, Tofafl ve Hyundai firmalar›n›n kriz sonras› dö-
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nemde tamamlanan kapasite art›r›mlar› ve d›fl sat›ma yönelik yeni model üretimleri
bu geliflmede belirleyici rol oynam›flt›r. 1996-1998 döneminde y›ll›k ortalama 36 bin
tafl›t ihraç edilirken, 2007 y›l›nda ihraç edilen tafl›t say›s› 23 kat artarak 830 bin ade-
te ulaflm›flt›r. Aksam ve parçalar da dahil olmak üzere, incelenen dönemin bafl›nda
1,4 milyar dolar olan otomotiv sektörü ihracat›, 2007 y›l›nda 18,6 milyar dolara yük-
selmifltir.

‹hracatta yaflanan bu olumlu geliflmelere ra¤men, Türk ekonomisi kriz y›llar› olan
2001 ve 2002 y›llar› hariç olmak üzere otomotiv sektöründe d›fl ticaret aç›¤› vermifl-
tir. Ancak, hemen bütün otomotiv firmalar›n›n ihracata dayal› yeni üretim modelle-
ri üretmeye bafllamalar› ile 2007 y›l›nda sektör uzun y›llard›r ilk defa d›fl ticaret faz-
las› vermeye bafllam›flt›r. 1996-2000 döneminde y›ll›k ortalama 4,2 milyar dolar d›fl
ticaret aç›¤› veren otomotiv sektörü, kriz sonras› dönem olan 2003-2006 dönemin-
de y›ll›k ortalama 2,2 milyar dolar aç›k vermeyi sürdürmüfltür. Aç›¤›n sürmesinde,
artan yerli üretime ra¤men yap›lan aksam ve parça ithalat› belirleyici olmufltur. Ni-
tekim, 2006 y›l›nda tafl›t araçlar› d›fl ticaretinde 3,3 milyar dolar fazla verilmesine ra¤-
men, otomotiv sektörü aksam ve parça ticaretinde 4,8 milyar dolar d›fl ticaret aç›¤›
verilmifltir. Ancak, 2007 y›l›nda tafl›t aksam ve parçalar›nda d›fl ticaret aç›¤› verilme-
ye devam edilmesine ra¤men, tafl›t araçlar› ihracat›nda yaflanan yüzde 30 civar›nda-
ki art›flla, otomotiv sektörü kriz dönemi hariç olmak üzere ilk defa d›fl ticaret fazla-
s› üretmeye bafllam›flt›r.

Türkiye’de üretilen tafl›t say›s›, kriz y›l› olan 2001 y›l›na göre dört kat civar›nda
artarak 2007 y›l›nda 1,133 bin adete ulaflm›flt›r. H›zl› üretim art›fl›, Türkiye’nin dün-
ya tafl›t üretimi içindeki pay›n› yükseltmifl ve 2001 y›l›nda yüzde 0,5 olan pay›, 2006
y›l›nda yüzde 1,4’e ç›km›flt›r. ‹malat sanayi genelinde oldu¤u gibi, dünya tafl›t üre-
tim pazar› da AB15 ve Amerika ülkelerinden, baflta Asya I ülkeleri olmak üzere di-
¤er ülkelere kaymaktad›r. Çin, Hindistan ve Tayland baflta olmak üzere Asya ülke-
leri, 2001 y›l›nda yüzde 32,8 olan pazar paylar›n› 8,7 puanl›k bir art›flla 2006 y›l›n-
da yüzde 41,5’e yükseltmifllerdir.

Global ölçekteki bu geliflmeler Türkiye’nin nihai ürün olarak tafl›t üretim ve d›fl
ticaretinde, çevre ülkeler ve Asya I ülkelerinin pazar paylar›ndaki art›fllara ra¤men,
önemli bir performans sergiledi¤ini göstermektedir. Nitekim, sözkonusu performan-
s›n d›fl ticaret dengesi üzerindeki etkileri de olumlu yönde seyretmektedir. 1996-
2000 döneminde d›fl ticaret aç›¤› veren tafl›t araçlar› sektörü, kriz sonras› dönemde
d›fl ticaret fazlas› vermeye bafllam›fl ve 2007 y›l›nda d›fl ticaret fazlas› 6 milyar dola-
ra ulaflm›flt›r. Ancak, otomotiv aksam ve parçalar›n› üreten otomotiv yan sanayiinde
ayn› performans›n sürdürülemedi¤inin alt›n›n çizilmesi gerekmektedir. 
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Otomotiv sanayi d›fl ticaret ve üretim yap›s›, özellikle 2001 krizi sonras›nda özel
imalat sanayi genelinden ve kendi geçmifl e¤ilimlerinden önemli ölçüde farkl›laflma-
ya bafllam›flt›r. 2001 y›l› sonras›nda, firmalar›n›n yeni yat›r›mlar›n› tamamlayarak ifl-
letmeye almalar› otomotiv sanayinde kapasite ve üretim miktar›n›n büyük ölçüde
artmas›n› sa¤lam›fl ve farkl› e¤ilimlerin ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r. 2001 krizi son-
ras›nda tafl›t araçlar› sanayi, verimlilik art›fllar› ve düflük ücret politikas› arac›l›¤›yla
birim iflgücü maliyetlerini düflürmek suretiyle rekabet gücünü korumufl, özel imalat
sanayi geneli ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha baflar›l› bir performans göstermifltir. 

Dayan›kl› tüketim mallar› sektörü

Otomotiv sektöründeki benzer geliflmeler, dayan›kl› tüketim mallar› sektöründe
de  görülmektedir. 1996-2001 döneminde y›lda ortalama olarak 4,5 milyon adet be-
yaz eflya üretimi, kriz sonras› dönem olan 2002-2007 döneminde düzenli bir art›fl
göstererek 16 milyon adete yükselmifltir. Beyaz eflya ithalat› giderek önemini yitirir-
ken, sektörün 2001 y›l› sonras›nda büyük ölçüde ihracata döndü¤ü izlenmektedir.
Ancak, 2004 ve 2005 y›llar›nda tüketici kredilerinin de etkisiyle iç talepteki belirgin
art›fl, ihracat ile iç sat›fllar aras›ndaki marj geçici olarak yavafllatmas›na ra¤men sek-
törde ihracat›n a¤›rl›¤› sürmüfltür. Ayn› geliflmeyi ihracat›n toplam arz (üretim+itha-
lat) içerisindeki pay›nda da gözlemlemek mümkündür. 1996 y›l›nda yüzde 23,4 olan
ihracat / arz oran› 2007 y›l›nda yüzde 68’lere yükselmifltir. 

Dayan›kl› tüketim mallar› d›fl ticaret verileri de benzeri bir geliflime iflaret etmek-
tedir. Dayan›kl› tüketim mallar›nda Türkiye incelenen dönem boyunca d›fl ticaret
fazlas› vermektedir. Dayan›kl› tüketim mallar›nda d›fl ticaret fazlas› 1996-2001 döne-
minde y›ll›k ortalama 840 milyon dolar iken, 2002-2007 döneminde y›ll›k 4,4 milyar
dolara yükselmifltir. 

Kriz sonras› dönem, gerek göreli fiyat yap›lar›n›n önemli ölçüde farkl›laflt›¤› ve
gerekse beyaz eflya sektöründe yap›sal olarak üretim ve pazarlama stratejilerinin de-
¤iflti¤i bir  dönem olmufltur. Ayr›ca, 2001 krizi ile birlikte yurtiçinde sat›n alma gü-
cünün önemli ölçüde azalmas›, yerli firmalar› d›fl pazarlara yöneltmifltir. Bu neden-
le, yerli beyaz eflya üreticisi firmalar bu dönemde global ölçekte firma ve markala-
r› sat›n alm›fllar, uluslararas› üretim ve pazarlama a¤›n› gelifltirmifller, bu sayede ürün
yelpazesini önemli ölçüde geniflletmifller ve uluslararas› bir oyuncu haline gelmifl-
lerdir.
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Tekstil ve giyim sektörü

Türkiye’de d›fl ticaret fazlas› veren sektörlerin bafl›nda tekstil ve giyim (T&G) sek-
törleri gelmektedir. 1996 y›l›nda 6,5 milyar dolar d›fl ticaret fazlas› veren bu sektör-
ler, 2007 y›l›nda 15,9 milyar dolarl›k bir fazlaya ulaflm›fllard›r. Ancak, T&G sektörle-
rinin yaratt›¤› d›fl ticaret fazlas› nominal olarak artmakla birlikte, Türkiye’nin d›fl ti-
caret hacmi içerisindeki pay› 2002 ve sonras› dönemde giderek küçülmektedir.
Enerji ve alt›n ticareti d›flar›da tutuldu¤unda, sözkonusu sektörlerin yaratt›¤› d›fl ti-
caret fazlas›n›n toplam d›fl ticaret hacmi içerisindeki pay› 2001 y›l›nda yüzde 13,3’e
kadar yükselmiflken, düzenli bir gerileme e¤ilimi göstererek 2007 y›l›nda yüzde 6,9
seviyesine kadar inmifltir.

‹malat sanayinin genelinde yaflanan ithalata ba¤›ml›l›k, T&G sektöründe de ken-
disini hissettirmifltir. Tekstil ve özellikle giyim sektöründe ithalat seviyesi halen dü-
flük olmakla birlikte, 2002 y›l› sonras›nda sektörün ithalat›nda belirgin bir art›fl ya-
flanmaktad›r. Giyim sektöründe ithalat/ihracat oranlar›ndaki k›smi de olsa yaflanan
art›fl, yurtd›fl›nda üretilen ve/veya yerli firmalarca yurtd›fl›nda ürettirilen haz›r giyim
ürünlerinin Türk halk›n›n be¤enisine sunulmak suretiyle, Çin baflta olmak üzere As-
ya-Pasifik’te yaflanan fiyat avantajlar›n›n içsellefltirilmeye çal›fl›ld›¤›n›, di¤er bir ifa-
deyle sektörde bir “ön tafl›nma” n›n yafland›¤›n› göstermektedir. 

Ön tafl›nmay› do¤rulayan bir di¤er husus, ithalat›n ülke kompozisyonundaki de-
¤iflimdir. Türkiye, 1996 y›l›nda giyim sektörü ithalat›n›n yüzde 73’ünü befl adet Ba-
t› Avrupa ülkesinden yaparken, baflta Çin olmak üzere Asya I ülkeleri Türkiye’nin
giyim sektörü ithalat› içindeki paylar›n› 1996 y›l›ndaki yüzde 10’luk seviyesinden,
2007 y›l›nda yüzde 50’lere ç›karm›fllard›r. Türkiye, ayn› flekilde tekstil ürünleri itha-
lat›n›n yüzde 32’sini yapt›¤› Asya I ülkelerinden,  sözkonusu dönemde tekstil itha-
lat›n›n yüzde 55’ini yapar hale gelmifltir.

Üreticilerin sadece fiyat avantajlar›n› içsellefltirme amaçl› bir “ön tafl›nma” davra-
n›fl› içinde bulunmad›¤›, ayn› zamanda maliyet ve di¤er avantajlar› nedeniyle üre-
timlerini yurtd›fl›na tafl›yarak “kesin tafl›nma” davran›fl› sergiledikleri de bilinmekte-
dir. Sektör ithalat›n›n göreceli olarak artmas›, ithalat/ihracat oranlar›ndaki geliflme-
ler, dahilde iflleme rejiminde ithal girdi tutar›n›n yükselmesi, hariçte iflleme rejimin-
de ülke d›fl›nda iflleme tabi tutulan ürünlerin hacim olarak artmas› ön ya da kesin
tafl›nma fleklinde gerçekleflen d›fl çevredeki avantajlardan yararlanma güdüsünü ar-
t›rmaktad›r.
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T&G sektörleri üzerinde, yap›sal d›fl dinamikler yan›nda içeride yaflanan konjonk-
türel geliflmeler de etkili olmakta ve bu geliflmelerin sektörün üretim, istihdam, ve-
rimlilik performans› üzerine yans›malar› ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim, özel imalat sa-
nayiindeki genel e¤ilimlerin aksine T&G sektörleri üretimi son y›llarda bir dura¤an-
l›k ve gerileme göstermifltir. Üretimde yaflanan bu geliflmelere paralel olarak, T&G
sektörlerinde üretimde çal›fl›lan saat endeksinde de son y›llarda düflüfller gözlen-
mektedir. Sektörde iflgücü verimlili¤inde ve reel ücretlerde s›n›rl› art›fllar  görülmek-
tedir. Bu geliflmelere ilave olarak kurlardaki de¤erlenmenin de etkisiyle, T&G sek-
törlerinde döviz kuru sepeti bazl› birim iflgücü maliyetleri  önemli ölçüde art›fl gös-
termifl ve sektörün rekabet gücünü zay›flatm›flt›r.

Sonuç

Sonuç olarak, makro ve mikro geliflmeler bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde,
imalat sanayiinin son 10 y›lda üretim ve d›fl ticaretinde yaflad›¤› dönüflümü, “‹tha-
latlaflma”, “Uluslararas›laflma” ve “Asyal›laflma” e¤ilimleri fleklinde özetlemek
mümkündür. Bu e¤ilimlerin etkisiyle imalat sanayiinde önemli ölçekte bir d›fl tica-
ret hacmi yarat›ld›¤›, ancak bu ticaret hacminin katma de¤er ve istihdam üzerinde-
ki yans›malar›n›n k›s›tl› oldu¤u görülmektedir. Özellikle, 2001 krizi sonras› dönem-
de, yerel ve global ölçekteki geliflmeler, eflanl› olarak, Türkiye’nin üretim ve d›fl ti-
caret yap›s›ndaki bu dönüflümde etkili olmufltur. 

Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin tetikledi¤i yeni rekabet ortam›, uluslararas› pi-
yasalarda döviz kurlar› baflta olmak üzere göreli fiyatlardaki farkl›laflmalar, büyük
ölçekli flirketlerimizin global aktörler haline gelmesi, devir-birleflmeler-sat›n almalar
nedeniyle ölçek ekonomisinde yaflanan geliflmeler, üretim ve d›fl ticaret yap›s›nda-
ki bu dönüflümü bafllatan unsurlar olarak say›labilir. Ancak, bu unsurlar›n bafllatt›¤›
dönüflüm, son y›llarda Türk liras›n›n de¤erlenmesi ve dezenflasyon süreci ile birlik-
te h›z kazanm›fl ve “ithalatlaflma” ve “asyal›laflma” e¤ilimini daha da güçlendir-
mifltir. Bu durum, üretim ve d›fl ticaretteki dönüflümü derinlefltirirken, ekonomi ge-
nelinde yüksek d›fl ticaret aç›¤›, yeterince istihdam yaratamayan büyüme ve rekabet
gücü kayb› gibi sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Döviz kurundaki reel
de¤erlenmenin yol açt›¤› rekabet gücü kayb›n› telafi etmek için firmalar, istihdam
ve reel ücret art›fllar›n› s›n›rland›rarak iflgücü verimlili¤ini art›rmaya öncelik vermifl-
lerdir. Bu uyum çabalar› ise ekonomide imalat sanayinin istihdam ve katma de¤er
yaratma kapasitesini önemli ölçüde s›n›rland›rm›flt›r.  
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Bu çal›flma, mevcut d›fl ticaret yap›s›n›n ortaya ç›kard›¤› sorunlar›n global e¤ilim-
ler yan›s›ra, yerel bazda bu e¤ilimlere uyum çabalar›ndan ve konjonktürel politika-
lardan da etkilendi¤ini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde bu sorunlar› hafifle-
tebilmek için, rekabet gücünü olumlu yönde etkileyebilecek ve ifl ortam›n› iyileflti-
recek politikalar›n koordineli bir flekilde uygulanmas› ve enerji arz›nda ithalata ba-
¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› gerekmektedir. 
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