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İhracatın Sektörel Döviz Kuru Duyarlılığı1 

Aslıhan Atabek    Olcay Yücel Çulha    Ferya Öğünç 

 

Bu çalışmada 1997-2013 döneminde Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracat ile reel döviz kuru ilişkisi, 

imalat sanayi sektörleri bazında geleneksel ekonometrik yöntemlerden farklı olarak devresel analiz ile 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. Devresel analizler ile kurdaki değer kazanma/kaybetme dönemleri belirlenmiş, 

kurdaki değişimlere ihracatın verdiği tepkiler analiz edilerek sektörlerin göreli döviz kuru duyarlılık derecesi 

saptanmıştır. Elde edilen bulgular; döviz kuruna en duyarlı olan sektörlerin AB’ye ihracat içindeki payının yaklaşık 

yüzde 26, duyarlılığı en düşük sektörlerin ise yüzde 37 olduğunu ve AB’ye yapılan ihracatta döviz kurunun 

rekabet gücüne etkisinin sınırlı düzeyde kaldığını göstermiştir. Bu da rekabet gücünü artıracak politikalar 

geliştirirken fiyat rekabetinden ziyade sektörlere özgü yapısal unsurların ele alınması gerektiği görüşünü 

desteklemektedir. 

This study, using cyclical analysis in contrast to the conventional econometric methods, 

investigates the relationship between Turkish exports to the European Union and the real 

exchange rate for the 1997-2013 period. We identify the depreciation/appreciation periods using cyclical analysis, 

and then analyze the responses of the sectoral exports to the exchange rate changes in order to determine the 

sectoral exchange rate sensitivities in the context of the manufacturing sector. Our results reveal that the share of 

the most responsive sectors constitutes 26 percent of Turkish exports to the European Union, while the share of 

the least responsive sectors is 37 percent. This implies that the competitive power of the exchange rates is limited 

in the case of Turkish exports to the European Union. Our findings are in line with the view that policies should 

focus on sector-specific structural factors, rather than price competition, in order to improve competitiveness. 

                                                 
1
 Görüş ve önerileriyle değerli katkılarından dolayı Murat Üngör’e ve Şeref Saygılı’ya teşekkür ederiz. 
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1. Giriş 

Gittikçe artan uluslararası rekabet ortamında, Türkiye’nin dünya ticaretindeki konumunu 

belirlemede döviz kuru hareketlerinin önemli bir açıklayıcı değişken olup olmadığı son yıllarda ilgili 

literatürün temel sorularından birisi olmuştur. Türkiye üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, 

ihracat-kur ilişkisine dair tutarlı sonuçlar elde edilemese bile bu ilişkinin sektörel ve bölgesel olarak 

değişim gösterdiği genel kabul gören bir bulgudur.2 

Bu çalışmada 1997-2013 döneminde Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracat ile reel döviz kuru 

ilişkisi, imalat sanayi sektörleri bazında geleneksel ekonometrik yöntemlerden farklı olarak devresel 

analiz ile ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kurdaki değer kazanma/kaybetme dönemleri belirlenmiş, 

kurdaki değişimlere ihracatın verdiği tepkiler analiz edilerek sektörlerin döviz kuru duyarlılıkları 

saptanmıştır. Başka bir ifadeyle, bu çalışmada, sektörlerin döviz kuru gelişmelerine verdikleri tepkiler 

açısından göreli durumları analiz edilmiştir. Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta, çalışmada 

sektörlerin döviz kuruna duyarlı olup olmadıkları sorgulanmamakta, en baştan her sektörün 

ihracatında döviz kurunun bir ölçüde belirleyici olduğu varsayılmaktadır. Bu itibarla elde edilen 

sonuçlar ihracat kur ilişkisine dair nicel bilgi vermemekte, nitel bilgi içermektedir.  

Türkiye ihracatı üzerine yapılan uygulamalı çalışmalarda sıkça karşılaşılan sorunlardan biri 

ihracatla reel döviz kuru arasındaki ilişkinin beklenenin aksine pozitif ve/veya anlamsız bulunmasıdır.3 

Genel olarak bu sonucun, sektörlerin yapısındaki farklılaşma, ithal girdi kullanımı veya yüksek döviz 

kuru oynaklığı gibi yapısal nedenler ile verimlilik ve iş gücü maliyetleri gibi arz yönlü faktörlerden de 

kaynaklandığı değerlendirilmektedir (bkz. Erdoğan Coşar, 2002; Sarıkaya, 2004; Saygılı, 2010). 

Mevcut uygulamalı çalışmalardan elde edilen bu sonuçta kullanılan verinin toplulaştırılması, 

kapsanan dönemin bir bütün olarak ele alınması, inceleme döneminin alt dönemlere ayrılması 

durumunda ise yetersiz gözlem sayısı gibi bazı yöntemsel/teknik kısıtların da etkili olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca, regresyon bazlı modeller değişkenler arasında doğrusal ilişki varsayımına 

dayanmaktadır. Doğrusal olmayan ilişkiler bu modeller ile sağlıklı bir şekilde tespit edilememektedir. 

Model bazlı çalışmaları zorlayan bir başka unsur ise zaman serilerinde gözlenen yapısal kırılmalar ile 

uç değerlerdir. Türkiye ekonomisi farklı dönemlerde farklı sebeplerle ekonomik krizlere maruz kalmış, 

bu nedenle birçok ekonomik zaman serisinde belirgin kırılmalar ve uç değerler gözlenmiştir.  

                                                 
2 
Terzi ve Zengin (1999), 1989-1996 dönemini kapsayan çalışmalarında döviz kuru ve ihracat arasındaki ilişkinin belirsizliğini 

vurgulamışlardır. Senhadji ve Montenogro (1999), Erdoğan Coşar (2002), Doğanlar vd. (2003), Şimşek ve Kadılar (2005), Aydın 
vd. (2007), Togan ve Berument (2007), Binatlı ve Sohrabji (2009), Imbs ve Méjean (2010) çalışmaları incelendiğinde, inceleme 
dönemleri ve kullanılan yöntemler arasında farklılıklar olmakla beraber; ihracat talebinin uzun dönem döviz kuru esnekliğinin -
5,38 ile 1,64 arasında değiştiği görülmektedir. Döviz kuru ve ihracat ilişkisini sektörel bazda inceleyen çalışmalar için bakınız 
Saygılı (2010), Dinçer ve Kandil (2011), Nowak-Lehmann vd. (2007), Berument vd. (2014). İhracat talep modellerinde bölgesel 
farklılıkları göz önüne alan çalışmalar için bakınız Utkulu ve Seymen (2004), Neyaptı vd. (2007), Erdoğan Coşar (2002), Uz 
(2010), Çulha ve Kalafatcılar (2014). 
3 
Bu çalışmada reel döviz kurundaki yükseliş (düşüş), değerlenme (değer kaybı) olarak tanımlanmıştır. 
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Bahsedilen yöntemsel kısıtların birçoğunu bertaraf edebilmek amacıyla bu çalışmada devresel 

analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Böylelikle, ihracat ile kur arasındaki ilişkinin fonksiyonel formu 

konusunda herhangi bir varsayım yapılmamaktadır. Bu yöntemde, zaman serileri mevsimsellik, uzun 

dönemli eğilim, uç değer ve düzensiz bileşenlerden arındırılarak değerlendirilmektedir. Yapısal 

değişiklikler ve uç değerler, değişkenler arası ilişkinin belirlenmesinde sorun yaratmamaktadır. Özetle, 

çalışma alternatif bir yöntem kullanarak ve tek bir ihracat pazarında, AB pazarı, daha fazla sektörü 

kapsayarak söz konusu yöntemsel engelleri aşmayı amaçlamaktadır. 

Döviz kuruna en duyarlı olan sektörlerin AB’ye ihracat içindeki payının yaklaşık yüzde 26, 

duyarlılığı en düşük sektörlerin ise yüzde 37 olduğu gösterilmiştir. İnorganik kimyasal ürünler ile kağıt, 

karton ve kağıt hamurundan eşya sektörünün döviz kuru hareketlerinden en fazla etkilenen sektörler 

olduğu görülürken, demir ihtiva etmeyen madenler sektörünün kur hareketlerinden en az etkilenen 

sektör olduğu bulunmuştur. İhracatın öncülerinden motorlu taşıtlar ve bazı makine grupları sıralamada 

en duyarlı sektörler arasında yer alırken, tekstil ve giyim sektörleri oldukça alt sıralarda kalmıştır. Elde 

edilen bulguların geçmiş çalışmalar ile tutarlı olduğu gözlenmiştir. Özellikle küresel kriz sonrası 

dönemde birçok sektörün devresel hareketinin AB ülkelerinin ilgili sanayi üretimi veya milli gelir kalemi 

ile birlikte hareket etmesi fiyat dışı faktörlerin ihracat dinamiklerinin önemli bir belirleyicisi olduğu 

görüşünü desteklemektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde kullanılan yönteme, üçüncü bölümünde veriye ilişkin bilgiler 

sunulmaktadır. Dördüncü bölümde bulgular tartışılmakta, beşinci bölüm ise çalışmayı 

sonlandırmaktadır.  

2. Yöntem 

İhracatın sektörel kur duyarlılığını belirlemede Binette, de Munnik ve Gouin-Bonenfant (2014) 

çalışmasında yer alan yöntem geliştirilerek kullanılmıştır. Bu yöntemde kısaca, seçilen bir sektörel 

ihracat değişkeni ile ihracatın yapıldığı ülkede girdi olarak kullanıldığında ya da doğrudan 

tüketildiğinde etkilenebilecek iktisadi faaliyet değişkeni (dış değişken) karşılaştırılmaktadır. İlk 

aşamada, reel döviz kuru devreleri belirlenmektedir. Buna göre, kur değerlenme (değer kaybetme) 

döneminde, sektörün ihracatının büyüme oranı buna karşılık seçilen dış değişkenin büyüme oranından 

küçükse (büyükse) o sektörün döviz kurlarındaki gelişmelere tepki verdiği yönünde değerlendirmede 

bulunulmaktadır.  

Kanada üzerine yapılan Binette vd. (2014) çalışmasında dört döviz kuru değerlenme ve/veya değer 

kaybetme döneminden üçünde tepki veren, bir başka deyişle kur devrelerinin yüzde 75’inden daha 

fazlasına tepki veren sektörler kura duyarlı olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda, önerilen yöntemde 

reel döviz kuru devrelerinin ve duyarlılık seviyesinin belirlenmesinde yargısal bir yaklaşım 

benimsenmiştir. Söz konusu çalışmanın en zayıf ve gelişmeye açık kısmının kullanılan yargısal 
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yaklaşım olduğu düşünülmüştür. Bu amaçla, Binette vd. (2014)’den farklı olarak, ihracatın ve dış 

değişkenlerin karşılaştırılmasında değişkenlerin devresel bileşenleri kullanılmıştır. Döviz kurundaki 

devrelerin belirlenmesinde ise grafiksel analiz yerine dip-tepe analizi (peak-trough analysis) 

kullanılmıştır.  

İhracat sektörlerinin kura duyarlılık derecesi belirlenirken kullanılan aşamalar şöyle özetlenebilir. İlk 

olarak sektörel reel kur, ihracat ve AB ülkeleri için belirlenen dış değişkenlerin devresel bileşenleri 

hesaplanmıştır. Devresel bileşenler hesaplanırken büyüme çevrimleri yaklaşımı benimsenmiştir. 

Büyüme çevrimleri, iktisadi faaliyetin uzun dönemli eğilimi etrafındaki dalgalanmalarını ifade 

etmektedir. Bu tanımdan yola çıkarak serilerin devresel hareketlerini gözlemlemeye engel olan uç 

değerler, rassal (irregular), uzun dönemli eğilim ve mevsimsel bileşenler serilerden arındırılarak 

devresel bileşene ulaşılmaktadır. Bu çalışmada mevsimsellikten ve uç değerlerden arındırma yöntemi 

olarak TRAMO/SEATS tekniği kullanılmıştır. Devresel analizler için OECD tarafından geliştirilen 

Devresel Analiz ve Bileşik Göstergeler Sistemi (OECD CACIS) programı kullanılmıştır. Programda, 

rassal ve uzun dönemli eğilim bileşenlerinden arındırma tekniği olarak Hodrick-Prescott filtresinden 

yararlanılmaktadır.
4  

Hodrick-Prescott filtrelemesinde düzgünleştirme parametresi, Türkiye üzerine 

yapılan Alp, Başkaya, Kılınç ve Yüksel (2011) çalışmasına dayanarak 19 olarak seçilmiştir. 

İkinci aşamada döviz kuru değerlenme/değer kaybetme dönemlerinin belirlenebilmesi için dip-tepe 

analizi yapılmıştır. Elde edilen devresel bileşenlerdeki dönüm noktaları (dip ve tepe noktaları) Bry-

Boschan algoritması kullanılarak belirlenmiştir.
5
 Devresel bileşenler, değişkenler arası karşılaştırmayı 

daha sağlıklı hale getirirken, dip-tepe analizi sonucunda elde edilen dönüm noktaları döviz kuru 

değerlenme/değer kaybetme dönemlerinin belirlenmesine olanak sağlamıştır.  

Üçüncü aşamada, döviz kuru devrelerinde sektörel ihracat ile söz konusu sektöre karşılık gelen dış 

değişken gelişmeleri karşılaştırılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi kur değerlenme (değer kaybetme) 

döneminde, sektörün ihracatının büyüme oranı buna karşılık seçilen dış değişkenin büyüme oranından 

küçükse (büyükse) o sektörün döviz kurlarındaki gelişmelere tepki verdiği yönünde değerlendirilmiştir. 

Örneğin, Grafik 1A’da görüleceği üzere, 2005 yılı son çeyreğinden 2009 yılı ilk çeyreğine kadar devam 

eden reel kurdaki değer kaybetme döneminde, inorganik kimyasal ürünler ihracatı, bu sektöre karşılık 

olarak seçilen AB’deki kimyasallar ve kimyasal ürünler üretiminden (SÜE) daha iyi bir performans 

göstermiştir (ihracat dış değişkenden daha az bir düşüş göstermiştir). Dolayısıyla, inorganik kimyasal 

ürünler kurdaki değer kaybına tepki vermiştir. Grafik 1B’de ise bunun tersi gözlenmektedir. 2005 yılı 

son çeyreğinden 2009 yılı ikinci çeyreğine kadar devam eden reel kurdaki değer kaybetme döneminde 

                                                 
4
 OECD CACIS hakkında detaylı bilgiye http://www.oecd.org/std/cli adresinden ulaşılabilir. 

5 
Bry ve Boschan (1971) tarafından geliştirilen algoritma, iş çevrimlerine ve kullanılan veriye dair önemli varsayımlar yapılması 

gerektirmediği ve verideki dönüm noktalarını belirlemek için bir istatistiksel modele bağlı kalma zorunluluğu getirmediği için 
tercih edilmiştir. Bu yöntem Türkiye GSYİH verisinde gözlenen dip ve tepe noktalarının tarihlerine ilişkin çalışmalarda da 
kullanılmaktadır (bkz. Alp vd., 2011). 

http://www.oecd.org/std/cli
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demir ihtiva etmeyen madenler ihracatının performansı buna karşılık olarak seçilen AB’deki inşaat 

yatırımlarının altında kalmıştır. Son olarak gözlem dönemi içerisinde, her sektör için tepki verme 

sayısı, ilgili sektörel reel kurda gözlenen toplam devre sayısına bölünerek, sektörel duyarlılık oranı 

hesaplanmıştır.  

Grafik 1: Reel Kur Çevrimlerinde Sektörel İhracat Performansına İlişkin Örnek* 

A. İnorganik kimyasal ürünler (SITC-52) B. Demir ihtiva etmeyen madenler (SITC-68) 

  
*Grafiklerdeki dikey çizgiler reel kur çevrimlerine ait dip/tepe noktalarını göstermektedir. 

Binette vd. (2014) çalışmasında kur devrelerinin yüzde 75’inden daha fazlasına tepki veren 

sektörler döviz kuruna duyarlı olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada ise, sektörler kur duyarlılığı ad hoc 

olacak bir şekilde sınıflandırılmak yerine, kura duyarlılık derecesine göre sıralanmıştır. Bu amaçla 

duyarlılık oranı en yüksek sektör baz alınarak, döviz kuru duyarlılık endeksi hesaplanmıştır. 

Sıralamada ilk yüzde 25’lik dilimde yer alan sektörler “döviz kuruna en duyarlı”, son yüzde 25’lik 

dilimde kalan sektörler ise “döviz kuruna en az duyarlı” olarak nitelendirilmiştir. Bahsedilen sıralamada 

ilk yüzde 25’lik dilime denk gelen eşik değeri ise reel kur devrelerinin yüzde 70’inden fazlasına tepki 

verilmesi olarak hesaplanmıştır. Kuşkusuz eşik değeri seçimi bir ölçüde yanlıdır. Eşik değeri seçimine 

göre en duyarlı ve en az duyarlı sektör sayısı değişebilmektedir. Örneğin, kur devrelerinin yüzde 

70’inden fazlasına tepki veren sektör sayısı 12 iken, ilk yüzde 15’lik dilime karşılık gelen eşik değeri 

olan kur devrelerinin yüzde 76’sından fazlasına tepki veren sektör sayısı 6 olmaktadır. Duyarlılık 

sıralaması eşik değerinden bağımsız olduğu için çalışmanın niteliksel sonuçları değişmemektedir. 

3. Veri 

1997-2013 dönemi için üç aylık frekansta veriler kullanılarak AB ülkelerine yapılan imalat sanayi 

ihracatının kur duyarlılığı sektörel olarak incelenmiştir.
6 
Türkiye’nin AB ülkelerine yaptığı sektörel reel 

ihracat, sektörel reel kur ve her sektör için AB’de karşılık gelebilecek dış değişkenler oluşturulmuştur.
7
 

İhracat verileri oluşturulurken, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasına (SITC Rev. 3) göre, imalat 

sanayi ürünlerinin en fazla kapsandığı 5-8 arasında yer alan ürünler iki basamaklı düzeyde 

                                                 
6 
İhracat rakamlarını reelleştirmek için kullanılan sektörel ihracat fiyatlarının 1997 öncesinde olmaması nedeniyle, analiz 1997 

yılından başlamaktadır. 
7
 Çalışmada kullanılan veriler 2005 bazlıdır ve mevsimsellikten arındırılmıştır. 
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kullanılmıştır. Kısaca kimyasal ürünler (5), işlenmiş mallar (6), makina ve ulaştırma araçları (7) ve 

çeşitli mamul eşya (8) olarak adlandırılan bu bölümlerde, toplam 35 ürün kategorisi yer almaktadır. Öte 

yandan motorlu taşıt araçları, tüketim ve yatırım amaçlı ithalat dikkate alınarak, binek oto ve diğer taşıt 

araçları olmak üzere iki kategoriye ayrılmış ve incelenen sektör sayısı 36 olmuştur. Söz konusu 

sektörler AB’ye yapılan toplam ihracatın yüzde 80’den fazlasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin AB’ye 

yaptığı sektörel reel ihracat, TÜİK tarafından yayınlanan, ülkelere göre (27 AB ülkesi için) sektörel 

nominal ihracatın toplulaştırıldıktan sonra sektörel birim değer endekslerine bölünmesiyle elde 

edilmiştir. 

Saygılı, Yılmaz, Filazioğlu ve Toprak (2012) çalışmasında da belirtildiği üzere, her sektör için dış 

ticaret ortakları ve rekabet koşulları farklılaşabileceği için, sektörel kur endeksleri sektörel rekabet 

gücünü daha iyi yansıtabilmektedir. Bu nedenle 36 alt sektör için Türkiye’nin ve AB-27’yi oluşturan 

ülkelerin sektörel tüketici fiyat endeksleri kullanılarak reel efektif döviz kurları hesaplanmıştır.
8
 Nominal 

döviz kuru olarak, Euro kullanmayan Danimarka, İsveç ve İngiltere için kendi para birimleri, diğer 

ülkeler için TL/Euro kullanılmıştır.  

AB-27’ye ait sanayi üretim endeksi (SÜE) ya da GSYİH alt kalemleri dış değişkenler olarak 

kullanılmıştır. Her sektöre en yakın dış değişkeni seçebilmek için, SÜE ya da GSYİH verilerinin 

mümkün olduğu kadar alt kalemleri incelenmiştir. Örneğin, giyim için GSYİH’nin alt kalemi olan nihai 

tüketim harcamaları dış değişken olarak kullanılırken, diğer motorlu kara taşıtları için GSYİH’nin sabit 

sermaye oluşumu kalemi altındaki taşımacılık araç ve gereçleri kullanılarak iki basamağa kadar inmek 

mümkün olmuştur. Dış değişkenlerin tamamı Eurostat veri tabanından alınmıştır. İhracat verilerine 

karşılık gelebilecek dış değişkenleri belirlemek bir ölçüde yanlı, aynı zamanda da sınıflama farklılıkları 

olduğu için doğruluk derecesi sorgulanabilir niteliktedir. Bu zorluğu bir ölçüde aşabilmek için her 

ihracat kalemi olası tüm alternatif dış değişkenlerle karşılaştırılmıştır. Çoğu durumda alternatif 

karşılaştırmalar birbirini destekleyen sonuçlar vermiştir. 

4. Bulgular 

Devresel analizler sonucunda elde edilen döviz kuru duyarlılığına ilişkin sonuçlar Ek 1 Tablo 1’de 

sunulmuştur. İhracat verilerinin ve ilgili dış değişkenlerin devresel hareketlerini gösteren grafikler EK 

2’de verilmiştir. Yöntem bölümündeki tartışmaya paralel olarak reel kur devrelerinin yüzde 70’inden 

daha fazlasına tepki veren sektörler “döviz kuruna en duyarlı” olarak nitelendirilmiştir. Yüzde 70 

ölçütüne göre, incelenen 36 sektörden 12 tanesi döviz kuruna en duyarlı sektör olarak bulunmuştur.  

Döviz kuru duyarlılık değeri açısından değerlendirildiğinde inorganik kimyasal ürünler ile kağıt, 

karton ve kağıt hamurundan eşya kalemi, endeks değeri 1,00 olarak, en yüksek değeri almışlardır. 

                                                 
8 
Alt sektör fiyat endekslerini çalışmanın kapsadığı dönem boyunca zaman serisi olarak elde etmek mümkün olmadığında bir üst 

ya da ana sektör fiyat endeksi kullanılmıştır.  
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Döviz kuruna en duyarlı sektörlerin AB’ye yapılan toplam ihracat içindeki payının 2013 yılında yüzde 

25,8 olduğu görülmektedir. Döviz kuruna en duyarlı sektörler ağırlıklı olarak makine ve ulaştırma 

araçları sınıfında yer alırken, bu grubun ihracattaki toplam ağırlığı ise motorlu kara taşıtları yüzde 18 

olmak üzere toplam yüzde 22 civarındadır. Bir başka deyişle, döviz kuruna en duyarlı grubun 

tamamına yakını motorlu taşıtlar ve makine sınıfında yer alan sektörlerden oluşmaktadır. 

Seçilen son yüzde 25’lik dilim kriterine göre, 12 sektör döviz kuru duyarlılığı düşük olarak tespit 

edilmiştir. Bu sektörlerin toplam ihracat içindeki payı 2013 yılında yüzde 37,4’tür. Döviz kuru 

hareketlerine en az duyarlı sektör demir ihtiva etmeyen madenler olarak bulunmuştur. Ayrıca, toplam 

ihracat içinde ağırlığı göreli olarak yüksek sektörlerden giyim ve tekstil ürünleri sektörlerinin döviz kuru 

duyarlılığının oldukça düşük olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgular, Türkiye’de döviz kuru ihracat 

ilişkisini sektörel bazda inceleyen diğer ampirik çalışmaların sonuçlarıyla bir ölçüde uyuşmaktadır. 

Tekstil sektörüyle ilgili olarak Erdoğan Coşar (2002) ve daha güncel bir çalışma olan Berument vd. 

(2014) tekstil sektörünün reel kur esnekliğini düşük bulmuştur.
9
 Bu sonucun son yıllarda tekstil ve 

giyim sektörlerinde en büyük rakip olan Çin ile fiyat rekabeti yerine, verimlilik artışları, kalite, teslimat 

süreleri gibi parasal olmayan rekabetin temel belirleyici olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Küresel kriz sonrasında AB ülkelerindeki firmaların siparişlerini daha küçük ölçekte vermeleri ve daha 

kısa sürelerde teslimatlar istemeleri, Türkiye’nin rekabet gücünü olumlu etkilemiş ve tekstil ihracatının 

artışına katkıda bulunmuştur. 

Döviz kuru duyarlılığı en düşük sektörlerden olan demir çelik sektöründe, Türkiye dünyanın 

sekizinci Avrupa’nın ise ikinci en büyük çelik üreticisi olmasına karşın AB ülkelerine ihracatı düşük 

düzeyde kalmıştır.
10

 Demir çelik sektörünün AB-27 ithalatı içindeki pazar payı yüzde 6 civarında 

seyrederken Çin’in pazar payı yüzde 13 olmuştur. Dolayısıyla, demir çelik sektörü için fiyat 

rekabetinden ziyade sektöre özgü sorunların AB’ye yapılan ihracatın düşük düzeyde kalmasına neden 

olduğu düşünülebilir. Öte yandan, demir çelik ve demir ihtiva etmeyen madenler sektörleri ihracatının 

döviz kuruna verdiği tepki yorumlanırken bu sektörlerde uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelerin 

de etkili olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. Erdoğan Coşar, 2002).  

Öte yandan, ithal girdi bağımlılığı yüksek olan motorlu kara taşıtları sektörünün döviz kuru 

duyarlılığının diğer sektörlere göre yüksek bulunması dikkat çekmektedir. Bu bulguya bir açıklama 

olarak otomotiv gibi imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların küresel düzeyde üretim ağlarının 

genişlemesi gösterilebilir. Obstfeld (2002) çalışmasında da belirtildiği gibi uluslararası bir firmanın farklı 

ülkelerde üretim yapması sonucu o firmanın üretim ve piyasaya yönelik bilgi birikimi çeşitlenir. Bu 

çeşitlenme de firmanın uluslararası fiyat değişimlerine esnekliğini, üretim kararlarını hızla 

değiştirebilecek şekilde artırabilir. Bu bağlamda, elde edilen bulgunun, küresel otomotiv markalarının 

                                                 
9
 1995-2006 dönemini inceleyen Saygılı (2010) emek yoğun sektörlerin kur esnekliğinin giderek düştüğünü göstermektedir. 

10 
World Steel Association, World Steel in Figures 2014. 
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Türkiye’de gerçekleştirdikleri doğrudan yatırımlar neticesinde, sektörün küresel düzeyde 

yapılanmasından kaynaklandığı ileri sürülebilir. 

Döviz kuru duyarlılığı en yüksek olan 12 sektörde reel kurdaki değer kaybının bu sektörlere fiyat 

rekabeti kazandırdığı anlaşılmaktadır. Bu sektörler arasında gerek AB’ye yapılan ihracat gerekse 

Türkiye’nin toplam ihracatı açısından sürükleyici sektörlerden motorlu kara taşıtları sektörünün yer 

alması kur değişimlerinin toplam ihracat performansını etkileyeceğini göstermektedir. Bu sektörlerin 

AB ülkelerine yapılan toplam ihracat içindeki payının göreli olarak düşük olması (yüzde 26) ise kurdaki 

değer kaybının toplam ihracat üzerindeki etkisinin, döviz kuru duyarlılık derecesi düşük sektörler 

tarafından sınırlandırılacağını ima etmektedir. 

İncelenen sektörlerin ve seçilen ilgili dış değişkenlerin devresel hareketlerinin küresel kriz 

döneminden sonra büyük ölçüde uyumlu olduğu gözlenmiştir. Bu noktadan hareketle, bu dönemde 

büyüme oranları karşılaştırılmıştır.
11

 Toplam ihracat içindeki payı yüzde 62 olan 17 sektör, ilgili dış 

değişkenden daha yüksek bir performans sergilemiştir. Bu sektörlerden altı tanesi döviz kuruna en 

duyarlı sektörlerdir. Söz konusu altı sektör içinde motorlu kara taşıtları ihracatının kriz sonrası 

dönemdeki hızlı artışı dikkat çekmektedir. Döviz kuruna en az duyarlı sektörlerden beş tanesi (toplam 

ihracat içindeki payı yüzde 22) dış değişkenden daha iyi bir performans göstermiştir. Bu grupta dikkat 

çeken sektör ihracat içindeki yüksek payı ile giyim sektörüdür (bkz. EK 1 ve EK 2). 

Kriz sonrası dönemde, birkaç istisnai sektör dışında, sektörel reel döviz kurlarının genel bir 

değerlenme eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Rekabet gücünü zayıflatan bu unsura rağmen, sektörel 

ihracat, döviz kuru duyarlılık derecesine bakılmaksızın, ilgili dış değişkenden çoğunlukla daha iyi bir 

performans göstermiştir. Öte yandan, reel döviz kurlarında belirgin değer kaybı gözlenen ve göreli 

olarak ileri teknoloji içeren istisnai üç sektör, fotoğraf, sinemacılıkta kullanılan alet ve cihazlar, tıp ve 

eczacılık ürünleri ve mineral kimyasal gübreler, bu dönemde ilgili dış değişkenden daha düşük bir 

performans göstermiştir. Döviz kurları değerlenen sektörlerin yüksek ihracat artışı gerçekleştirmeleri, 

kurların değer kaybettiği sektörlerin ise fiyat rekabeti avantajından yararlanamamaları ihracat 

performansını belirleyen fiyat dışı faktörlerin önemini güçlendiren bir bulgu olmuştur. 

5. Sonuç 

Bu çalışmanın amacı, 1997-2013 döneminde Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracat ile döviz kuru 

ilişkisinin, imalat sanayi sektörleri bazında ayrıntılı olarak incelenmesi ve sektörlerin döviz kuru 

duyarlılık derecesinin belirlenmesidir. Regresyon analizleri ile dış ticarete ilişkin esnekliklerin tahmin 

edilmesi yerine, sektör bazında yapısal çalışmalara ve özellikle de reel sektöre ilişkin politika 

tasarımlarına değişik bilgiler sunabilmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, değişkenlere ait devresel 

bileşenler elde edilmiş ve bu bileşenler kullanılarak döviz kurundaki değerlenme ve değer kaybetme 

                                                 
11

 2008-2013 yılları arasındaki yüzde değişim olarak hesaplanmıştır. 
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dönemleri belirlenmiştir. Döviz kurunun farklı devrelerinde ihracat ile dış talep değişimleri sektörel 

olarak karşılaştırılmış ve döviz kuru duyarlılık endeksi oluşturulmuştur. 

Elde edilen bulgular AB’ye yapılan ihracatta döviz kurunun rekabet gücüne etkisinin sınırlı düzeyde 

kaldığını düşündürmektedir. Bu da rekabet gücünü artıracak politikalar geliştirirken fiyat rekabetinden 

ziyade sektörlere özgü yapısal unsurların ele alınmasının gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Bu politika 

önerisi Taymaz, Voyvoda ve Yılmaz (2011) çalışmasında tartışılan Türkiye ekonomisinin bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanları gibi yüksek katma değerli üretim zincirlerinde yer alamaması gibi tarihsel 

ve yapısal sorunlarını aşması gerekliliği önerisi ile de uyumludur. 

Kullanılan yöntem Türkiye’nin göreli rekabet gücünü kontrol edememekte, rakip ülkelerin para 

birimlerindeki hareketleri göz ardı etmektedir. Fiyat rekabeti, AB-27 ve Türkiye arasındaki göreli fiyat 

değişimlerini içermektedir. Bununla birlikte, motorlu kara taşıtları, kimyasal ürünler ve elektrikli cihazlar 

gibi ithal girdi kullanımı yüksek sermaye yoğun sektörlerde TL dışındaki rakip ülke para birimlerindeki 

değişimler de etkili olabilir. Çalışmanın AB dışında Türkiye’nin diğer ihracat pazarlarını da kapsayacak 

şekilde genişletilmesi toplam ihracatın döviz kuru duyarlılığı açısından daha fazla bilgi verecektir. 

Gerek talep dinamikleri gerekse ürün kompozisyonu açısından AB’den farklılıklar gösteren ve 

Türkiye’nin ikinci büyük ihracat pazarı olan Orta Doğu ve Afrika bölgesi için benzer hesaplamaların 

yapılması da faydalı olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin dış değişkenlerine ilişkin veri kısıtı 

aşıldığında, çalışmanın bu yönde genişletilmesi başka çalışmaların konusu olarak bırakılmıştır. Elde 

edilen bulguların kur ile sektörel ihracat arasındaki nedenselliğe ilişkin bir bilgi içermediği de not 

edilmelidir.  
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Ek 1: 

Tablo 1: Sektörel Döviz Kuru Duyarlılığı 

SITC 
Kodu 

İhracat kalemi Dış Değişken 
Nomin
al Pay 
(%)

1
 

Döviz 
kuru 

duyarlılı
ğı

2
 

Döviz 
kuru 

duyarlılı
k 

endeksi
3
 

52 İnorganik kimyasal ürünler 
SÜE (Kimyasallar ve kimyasal 
ürünler) 

0,62 + 1,00 

64 Kağıt, karton ve kağıt hamurundan eşya SÜE (Kağıt ve kağıt ürünleri) 0,65 + 1,00 

51 Organik kimyasal ürünler 
SÜE (Kimyasallar ve kimyasal 
ürünler) 

0,54 + 0,94 

78.2 Diğer motorlu kara taşıtları  GSYİH (Taşımacılık araçları) 11,21 + 0,91 

83 Seyahat eşyası, el çantaları vb. taşıyıcı eşya GSYİH (Tüketim harcamaları) 0,23 + 0,91 

79 
Diğer taşıt araçları (Demir, deniz, havayolu taşıtları ile bunların aksam 
ve parçaları) 

GSYİH (Tüketim harcamaları) 1,17 + 0,89 

57 İlk şekildeki plastikler SÜE (Kauçuk ve plastik ürünler) 0,61 + 0,83 

74 Diğer genel endüstri makina/cihazların aksamları GSYİH (Makine ve teçhizat) 2,47 + 0,83 

88 Fotoğraf, sinemacılıkta kullanılan alet ve cihazlar ile optik eşya vb. GSYİH (Tüketim harcamaları) 0,03 + 0,82 

78.1 Motorlu yolcu taşıtları (Binek otomobiller vb.) GSYİH (Tüketim harcamaları) 7,11 + 0,80 

82 Mobilya; yatak takımı, yatak payandaları ve yastıklar GSYİH (Tüketim harcamaları) 0,88 + 0,80 

87 Başka yerde belirtilmeyen mesleki, ilmi, kontrol alet ve cihazlar GSYİH (Tüketim harcamaları) 0,28 + 0,80 

54 Tıp ve eczacılık ürünleri 
SÜE (Kimyasallar ve kimyasal 
ürünler) 

0,28 
 

0,76 

58 İlk şekilde olmayan plastikler SÜE (Kauçuk ve plastik ürünler) 1,39 
 

0,76 

73 Metal işleme makineleri GSYİH (Makine ve teçhizat) 0,29 
 

0,76 

76 
Haberleşme, ses kaydetme  ve sesi tekrar vermeye yarayan cihaz ve 
araçlar 

GSYİH (Tüketim harcamaları) 2,56 
 

0,76 

81 Prefabrik yapılar; sıhhi su tesisatı, ısıtma ve sabit aydınlatma cihazları GSYİH (İnşaat) 1,22 
 

0,76 

71 Güç üreten makineler ve araçlar GSYİH (Makine ve teçhizat) 2,61 
 

0,73 

77 Elektrik makinaları, cihazları ve aletleri, vb. aksam, parçaları GSYİH (Tüketim harcamaları) 7,23 
 

0,73 

69 Başka yerde belirtilmeyen madenden mamul eşya GSYİH (Tüketim harcamaları) 3,44 
 

0,67 

89 Başka yerde belirtilmeyen çeşitli mamul eşyalar GSYİH (Tüketim harcamaları) 2,24 
 

0,65 

61 Başka yerde belirtilmeyen işlenmiş deri ve kürkler SÜE (Deri ve deri ürünleri) 0,10 
 

0,63 

66 Diğer metal olmayan maddeden yapılan eşyalar GSYİH (Tüketim harcamaları) 1,61 
 

0,62 

53 Debagat ve boyacılıkta kullanılan ürünler 
SÜE (Kimyasallar ve kimyasal 
ürünler) 

0,14 
 

0,57 

55 Uçucu yağlar, parfüm, kozmetik, tuvalet müstahzarları 
SÜE (Kimyasallar ve kimyasal 
ürünler) 

0,49 - 0,52 

67 Demir ve çelik GSYİH (İnşaat) 3,26 - 0,52 

72 Özelliği olan belirli sanayiler için özel makinalar GSYİH (Makine ve teçhizat) 1,05 - 0,52 

85 Ayakkabılar ve aksamı GSYİH (Tüketim harcamaları) 0,33 - 0,51 

59 Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler 
SÜE (Kimyasallar ve kimyasal 
ürünler) 

0,15 - 0,46 

62 Kauçuk ve kauçuktan eşya 
SÜE (Motor araçları aksam ve 
parçaları) 

2,39 - 0,46 

63 Mantar ve ahşap eşya (mobilya hariç) GSYİH (Tüketim harcamaları) 0,08 - 0,46 

84 Giyim eşyası ve bunların aksesuarları GSYİH (Tüketim harcamaları) 18,46 - 0,46 

56 Mineral kimyasal gübreler (272.grubun dışındakiler) 
GSYİH (Tarım, ormancılık ve 
balıkçılık) 

0,06 - 0,29 

65 Tekstil ürünleri (iplik, kumaş, yer kaplamaları, hazır eşya) SÜE (Tekstil ve giyim eşyası)  8,55 - 0,29 

75 Büro makinaları ve otomatik veri işleme makinaları GSYİH (Makine ve teçhizat) 0,11 - 0,25 

68 Demir ihtiva etmeyen madenler GSYİH (İnşaat) 2,49 - 0,13 

(1) Nominal pay, 2013 yılında AB-27’ye yapılan toplam ihracat içindeki payını göstermektedir. 
(2) (+) döviz kuruna en duyarlı, (-) döviz kuruna en az duyarlı sektörleri ifade etmektedir.  
(3) En yüksek döviz kuru duyarlılık oranı inorganik kimyasal ürünler ve kağıt, karton ve kağıt hamurundan eşya sektörlerine aittir. 
Döviz kuru duyarlılık endeksi, (herhangi) bir sektörün döviz kuru duyarlık oranının, en yüksek döviz kuru duyarlılık oranına 
bölünmesi ile elde edilmektedir. 
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Ek 2: AB’ye ihracatı yapılan sektörlerin ve ilgili dış değişkenlerin devresel hareketleri 
Grafik A: Kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri* 

Organik kimyasal ürünler (SITC-51) İnorganik kimyasal ürünler (SITC-52) 

 
 

Debagat ve boyacılıkta kullanılan ürünler (SITC-53) Tıp ve eczacılık ürünleri (SITC-54) 

  

Uçucu yağlar, parf., kozm., tuvalet müstahzarları (SITC-55) Mineral kimyasal gübreler  (SITC-56) 

  
İlk şekildeki plastikler (SITC-57) İlk şekilde olmayan plastikler (SITC-58) 

  
Başka yerlerde belirtilmeyen kimyasal maddeler ve ürünler (SITC-59) 

 

*Grafiklerdeki dikey çizgiler reel kur çevrimlerine ait dip/tepe noktalarını göstermektedir.   
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Grafik B: Başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar* 

Başka yerde belirtilmeyen işlenmiş deri ve kürkler (SITC-61) Kauçuk ve kauçuktan eşya (SITC-62) 

 
 

Mantar ve ahşap eşya (mobilya hariç) (SITC-63) Kağıt, karton ve kağıt hamurundan eşya (SITC-64) 

 
 

Tekstil ürünleri (iplik, kumaş, yer kaplamaları, hazır eşya) 
(SITC-65) 

Diğer metal olmayan maddeden yapılan eşyalar (SITC-66) 

  
Demir ve çelik (SITC-67) Demir ihtiva etmeyen madenler (SITC-68) 

 
 

Başka yerde belirtilmeyen madenden mamul eşya (SITC-69) 

 

*Grafiklerdeki dikey çizgiler reel kur çevrimlerine ait dip/tepe noktalarını göstermektedir.   
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Grafik C: Makine ve ulaştırma araçları* 

Güç üreten makineler ve araçlar (SITC-71) Özelliği olan belirli sanayiler için özel makinalar (SITC-72) 

  

Metal işleme makineleri (SITC-73) Diğer genel endüstri makina/cihazların aksamları (SITC-74) 

  
Büro makinaları ve otomatik veri işleme makinaları (SITC-75) Haberleşme, ses kaydetme ve sesi tekrar vermeye yarayan 

cihaz ve araçlar (SITC-76) 

  

Elektrik mak., cihaz. ve aletleri, vb. aksam, parçaları (SITC-77) Motorlu yolcu taşıtları (binek otomobilleri vb.) (SITC-78.1) 

  
Diğer motorlu kara taşıtları (SITC-78.2) Diğer taşıt araçları (SITC-79) 

  

*Grafiklerdeki dikey çizgiler reel kur çevrimlerine ait dip/tepe noktalarını göstermektedir.   
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Grafik D: Çeşitli mamul eşya* 

Prefabrik yapılar; sıhhi su tesisatı, ısıtma ve sabit 
aydınlatma cihazları (SITC-81) 

Mobilya; yatak takımı, yatak payandaları, yastıklar (SITC-82) 

  
Seyahat eşyası, el çantaları vb. taşıyıcı eşya (SITC-83) Giyim eşyası ve bunların aksesuarları (SITC-84) 

  
Ayakkabılar ve aksamı (SITC-85) Başka yerde belirtilmeyen mesleki, ilmi, kontrol alet ve 

cihazlar (SITC-87) 

 
 

Fotoğraf, sinemacılıkta kullanılan alet ve cihazlar ile optik 
eşya vb. (SITC-88) 

Başka yerde belirtilmeyen çeşitli mamul eşyalar (SITC-89) 

  
*Grafiklerdeki dikey çizgiler reel kur çevrimlerine ait dip/tepe noktalarını göstermektedir.  
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