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Yeniden Canlanan Türkiye-AB  
Ticaret İlişkileri Işığında Gümrük Birliği

HATİCE KARAHAN

GİRİŞ
2013 yılı, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ticari ilişkile-
rinin canlanması açısından dikkat çeken bir döneme 
sahne olmuştur. 2014 yılının ilk aylarına dair gös-
tergeler ve yakın geleceğe ilişkin tahminler ise, bölge 
ekonomilerindeki toparlanmanın süreceğine ve söz 
konusu yukarı yönlü hareketin güçleneceğine işaret 
etmektedir. Bu çalışma bu bağlamda, öncelikle dünya 
çapındaki partner ülkelerde görülen Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) büyümesinin Türkiye ihracatını nasıl 
etkilediğini incelemekte, sonrasında ise Avrupa pazar-
ları kapsamında gözlenen son dönemdeki trende yo-
ğunlaşmaktadır. Buradan hareketle çalışma, AB ile ye-
niden canlanan ikili ilişkiler temelinde Gümrük Birliği 
çerçevesinin önemine atıfta bulunmaktadır. 
 
TÜRKİYE İHRACATININ İTİCİ GÜÇLERİ
Bir ülkenin ihracat performansı, gerek iç gerekse dış 
olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında, 
verimlilik, mal ve pazar çeşitliliği ile teknoloji yoğun 
ürünlerin üretimi gibi unsurlar sayılabilir. Bununla 
birlikte, özellikle kısa vadede daha etkili olduğu gözle-

nen faktörler ise, fiyat ve gelir etkileridir. Fiyat etkisi, 
bir malın göreceli fiyatındaki bir değişimin, o ürüne 
dış pazarlarda gösterilen talebi nasıl etkilediğini öl-
çerken, gelir etkisi ise, partner bir ülkedeki milli gelir 
değişiminin talep üzerindeki ilgili sonuçlarına odak-
lanmaktadır. Bu noktada, uluslararası pazarlarda bir 
ürünün nisbi satın alınabilirliğini etkileyen döviz kuru 
hareketlerinin de, fiyat etkisiyle yakından ilişkili oldu-
ğunun altını çizmek gerekir. Sonuç olarak teoride, bir 
ülkenin ihracat seviyesi ağırlıklı olarak, ulusal ihraca-
tın göreceli fiyatları ve partner ülkelerin gelir seviyeleri 
doğrultusunda şekillenmektedir. Bu nedenle, Türkiye 
ihracatının gelişimini bu iki etki bağlamında analiz 
etmek, arka plandaki dinamikleri anlamak açısından 
önem taşımaktadır. 

Öte yandan, ulusal ihracatın belirleyicilerini de-
ğerlendirmeden önce, bir noktanın altını çizmek ge-
rekmektedir: Söz konusu iki etkinin derecesi, temel 
olarak elastikiyetlerine bağlılık göstermektedir. Bir 
başka deyişle, ihracatın fiyat ve gelir elastikiyetleri, il-
gili etki seviyelerini belirlemektedir. Bir ülkenin ihra-
catında yüksek (düşük) gelir elastikiyeti hâkimse, bu 

•	 Türkiye ihracatının itici gücü nedir? 

•	 AB’ye yapılan ihracatın dinamikleri nelerdir?

•	 Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanması neye işaret ediyor?

PERSPEKTİF SAYI: 52
HAZİRAN 2014



2

PERSPEKTİF

s e t a v . o r g

durumda ticaret ortağı bir ülkedeki gelir değişimi, ta-
lep tarafında daha yüksek (düşük) bir tepkiyle sonuç-
lanmaktadır. Keza göreceli olarak yüksek (düşük) bir 
fiyat elastikiyeti, ihracat miktarındaki değişimin, fiyat-
lardaki değişim oranından daha yüksek (düşük) ger-
çekleşmesini sağlamaktadır. Bu argümanın işaret ettiği 
bir başka nokta ise, ulusal para biriminde yaşanan reel 
bir değer kaybının, ihracatı, fiyat elastikiyetinin yük-
sek olduğu durumlarda arttırmasıdır. 

Bu iki önemli etkinin sonuçlarını ölçmek amacıy-
la, dünya ihracatı üzerine çeşitli akademik çalışmalar 
yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmalar, 2. Dünya Sa-
vaşı’ndan itibaren küresel ticareti nitelendiren başlıca 
özelliğin, ihracat ve ithalatta gelir elastikiyeti olduğunu 
ortaya koymuştur1. Gerek sanayileşmiş gerekse geliş-
mekte olan ülkeler üzerine yapılan çalışmaların genel 
olarak, ihracatın, özellikle kısa vadede dünyadaki reel 
gelir seviyelerine yüksek ölçüde tepki verdiği sonucuna 
vardığı ifade edilebilir. Tüm bu bulgular ise, dış dün-
yadaki ekonomik büyümenin, ülkelerin ihracatında 
motor güç olduğuna işaret etmektedir. Diğer taraftan, 
fiyat elastikiyeti üzerine ulaşılan sonuçlar, önemli öl-
çüde değişiklik göstermektedir. Bir kısım çalışmalar, 
ihracatın göreceli fiyatlara ciddi şekilde cevap verdiğini 
ve buna bağlı olarak reel devalüasyonun ulusal ihracatı 
teşvik ettiğini bulurken, diğerleri ise ticaret ortakların-
daki ekonomik hareketliliğin ihracat performansında 
daha önemli bir etken olduğuna işaret etmektedir2. 

Küresel ölçekte gerçekleştirilen araştırmaların 
yanı sıra, literatürde Türkiye ihracatının elastikiyetini 
araştıran çalışmalara da rastlanmaktadır. Söz konusu 
ampirik çalışmalar, esas itibariyle, Türkiye’nin toplam  
ihracatının hem uzun hem de kısa vadede dış gelir 
elastik bir yapıya sahip olduğunu göstermekte, bunun-
la birlikte fiyat ve / veya kur etkisinin inelastik ya da 
daha az elastik olduğuna dair bulgular içermektedir. 
Bu çıkarımlar, Türkiye ihracatının ağırlıklı olarak dış 

1. Peter Pogany ve diğerleri, “The Income Elasticity of Trade: Theory, Evi-
dence, and Implications”, U.S. International Trade Commission, Office of 
Economic Working Paper, 13 Kasım 1998. 

2. A. S. Senhadji ve C. E. Montenegro, “Time Series Analysis of Export 
Demand Equations: A Cross-Country Analysis”, IMF Working Papers, no. 
149 (1999).

gelir elastik olduğunu, bu nedenle de, ticaret ortağı ül-
kelerdeki büyümenin, ulusal ihracatı pozitif ve önemli 
derecede etkilediğini ifade etmektedir3. 

Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi 2000’li yıllarda 
sıra dışı bir büyüme yaşamış, bu macerada ihracat da, 
dikkate değer bir rol oynamıştır. Bu süreçte büyüme, 
özellikle üretim bağlamında ihracatın çeşitli boyutları-
na kaçınılmaz olarak bir katkı sağlarken, dış politika-
lar da pazar çeşitliliği konusuna destek vererek sahnede 
olmuştur. Bununla birlikte, ilgili dönemdeki ihracat 
performansını sağlıklı değerlendirebilmek için, gelir ve 
fiyat etkilerini de incelemek gerekmektedir. Bu neden-
le, ulusal ihracat trendine, fiyat etkileri bağlamındaki 
reel kur değişimleri ile küresel ekonomik aktivite çer-
çevesinde göz atmak, faydalı bir yaklaşım olacaktır. 

Bu minvalde Şekil 1, söz konusu değişkenlerin 
son 10 yıllık dönemdeki fotoğrafını çekmektedir. Bu 
temel grafikten çıkarılan ilk sonuç, Türkiye’nin ihra-
cat performansını etkileyen birçok faktörün olduğu 
ancak fiyat ve gelir etkileri açısından bakıldığında, 
dış dünyadaki gelirin ulusal ihracat üzerinde daha 
elastik bir etkisi olduğudur. Bu trend, özellikle kü-
resel kriz döneminde daha açık bir şekilde görülmek-
tedir: 2009 yılında dünya ekonomisindeki yüzde 0,5 
oranındaki daralma, Türkiye ihracatına nominal ola-
rak yüzde 23, reel olarak ise yüzde 5,4 düşüş olarak 
yansımıştır. Bu gelişmenin, özellikle Türk Lirası’nın 
değer kaybederek Türk mallarını uluslararası piyasa-
larda fiyat avantajlı yapması durumunda kaydedilmiş 
olması da, gelir elastikiyetini ön plana çıkarmaktadır. 
Öte yandan, kurdaki değişimlerin bu dönem boyun-
ca ihracat üzerinde kısmi pozitif etkileri olduğu da 
söylenebilir. Bununla birlikte, kurun düşerek fiyat 
dezavantajı sağladığı 2004, 2005 ve 2007 gibi belli 
başlı yıllarda, ihracatın artıyor ya da hızlanıyor olma-
sı ise, Türkiye ihracatının fiyat elastikiyeti konusunda 
karmaşık sinyaller vermektedir. Gerek altın dâhil ge-
rekse altın hariç hesaplamalar söz konusu belirsizliği 
yansıtmaktadır. 

3. Evren Erdoğan. Coşar, “Price and Income Elasticities of Turkish Export 
Demand: A Panel Data Application”, Central Bank Review, no. 2 (2002), 
s. 19-53
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Bu noktada kapsamlı bir ampirik analiz yapma ih-
tiyacı, şüphesiz surette var olmakla birlikte, yorum ni-
teliğindeki bu perspektif çalışmasının amaçlarının öte-
sindedir. Bununla beraber, burada basit bir şekilde va-
rılacak çıkarım, grafikteki eğilimin de işaret ettiği gibi, 
kurdaki hareketlerin, Türkiye’nin ihracat performan-
sında ana belirleyici olmadığı şeklinde ifade edilebilir. 
Bu sonuç, yukarıda bahsedilen akademik çalışmalarla 
da uyum göstermektedir. Bunun nedeni ise, küresel 
milli gelirde makul ölçüde bir büyümenin görülmediği 
durumlarda, ihracatın sadece fiyat avantajları dâhilinde 
ciddi bir tırmanış sağlayamıyor olduğudur. Bu nokta-
da, bu çalışmanın kapsamı dışında tutulan diğer fak-
törlerin de, nihai ihracat talebinde tabii olarak devreye 
girdiğini bir kez daha vurgulamak önemli olmakla be-
raber, Türkiye’nin toplam ihracatının temel olarak dış 
taleple büyüdüğü ve dış gelir elastik olduğu ifade edile-
bilir. Kur etkisinin ise, ikincil bir öneme sahip olduğu 
ve nispeten daha az elastik olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak bu temel yaklaşımın işaret ettiği 
nokta, tüm faktörlerin net etkisini ortaya çıkaran ileri 
bir analize ihtiyaç duyulduğu, ancak partner ülkeler-
deki iktisadi aktivitenin, Türkiye’nin ihracat canlılı-
ğında inkâr edilemez sonuçlar doğurduğudur. Buna 
bağlı olarak, dış talepteki gelişim, Türkiye’nin ihracat 

temposunun en temel boyutu olarak düşünülebilir. 
Bununla birlikte, söz konusu etkilerin, bölgelere bağlı 
bir değişkenlik göstermesi ihtimali de göz ardı edilme-
melidir. Bu çerçevede, son dönemde yapılan ampirik 
çalışmaların, Türkiye ihracatının özellikle Avrupa pa-
zarlarında gelir elastik olduğu yönünde bulgular içer-
diğini de belirtmek gerekir.4 Bu bulgu aynı zamanda, 
daha yüksek birim değere sahip ürünlerin ihraç edildi-
ği pazarlarda, gelir etkisinin kur etkisini domine ettiği 
yönünde de bir anlam ifade etmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT
Yabancı ülkelerdeki ve AB bölgesindeki gelirin Türkiye 
ihracatı açısından önemini vurguladıktan sonra, Tür-
kiye ve AB arasındaki son dönem ticari ilişkilere bu 
bağlamda kısaca göz atmak anlamlı olacaktır. Türki-
ye’nin ihracatı, 2013 yılında altının negatif baz etkisi-
ne bağlı olarak yüzde 0,4 oranında daralma kaydetmiş 
olmakla birlikte, altın hariç mal kapsamında yüzde 
6,7’lik bir büyümeye imza atmıştır (Şekil 1). 

Ticaret verilerine dayalı hesaplamalar, ulusal ih-
racatın gerçekleştirdiği söz konusu bu artışa, en büyük 

4. Olcay Y. Çulha ve Mustafa K. Kalafatçılar, “Türkiye’de İhracatın Gelir 
ve Fiyat Esnekliklerine Bir Bakış: Bölgesel Farklılıkların Önemi”, TCMB 
Ekonomi Notları, 9 Nisan 2014
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ŞEKİL 1. DÖVİZ KURU*, KÜRESEL GSYH VE ULUSAL İHRACATTA** DEĞİŞİM (YÜZDE, YILLIK)

Kaynak: TCMB, TİM, IMF, Yazarın Hesaplamaları
*Türk Lirası reel efektif döviz kurundaki yıllık ortalama değişimlere göre hesaplanmıştır.
**Mal ihracatı hesaplamalarında altın ticareti hariç tutulmuştur.
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katkının AB’den geldiğini göstermektedir. Bu noktada 
ilgili analizler, AB-28 bölgesinin, yüzde 0,4 oranında 
azalan Türkiye ihracatında 2,4 yüzde puanlık bir des-
tekle adeta motor güç olduğuna açık bir şekilde işaret 
etmektedir. Bu ise, aynı dönemde AB pazarında Tür-
kiye ihracatına olan talebin yüzde 6,4 oranında art-
masından kaynaklanmıştır. Böylesine kayda değer bir 
yükseliş performansının, Türk Lirası’nın değer kay-
betmesinden bir ölçüde yararlanmış olma durumu ol-
makla birlikte, Türkiye ihracatının yabancı gelire karşı 
elastik bir yapı içerisinde olması argümanını da, bu 
noktada masaya yatırmak gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, AB ekonomisi 2013 yılında to-
parlanma sürecine girmiş ve resesyondan çıkmıştır. 
Bahsi geçen toparlanma oldukça yavaş olmakla bera-
ber, bölgedeki birçok merkez ekonominin daralma-
dan kurtulduğu, nispeten daha iyi durumda olanların 
da büyümeye devam ettiği ifade edilmelidir. Buradan 
hareketle, ilgili ülkelerdeki ekonomik kıpırdanmanın 
ithalat rakamlarına yansıdığının altını çizmek önem ta-
şımaktadır. Veriler birçok AB ülkesinde, bir önceki yıl 
negatif büyüme sergileyen ithalatın, 2013 yılında ivme 
kazandığını göstermektedir. Bu anlamda birçok eko-
nominin ithalat gelişimi pozitif kanada geçiş yapmış, 
diğerlerinde ise yüksek seviyedeki daralmalar mutlak 
olarak daha düşük negatif değer seviyelerine çekilmiş-

tir. Dolayısıyla, bu dönemde bölgenin büyük kısmında 
ithalat anlamında güçlü bir yükseliş yaşanmıştır. 

Burada vurgulanması gereken can alıcı nokta ise, 
bölge ithalatındaki yukarı yönlü hareketin Türkiye 
mallarına verdiği tepkinin, ortalamadan daha güçlü 
olduğu gerçeğidir. Şekil 2, bu amaç doğrultusunda, 
Türkiye’nin önde gelen ticaret ortakları tarafından ya-
pılan ithalatın 2013 yılındaki gelişim hızlarını sergi-
lemektedir. Grafikte açıkça görülen durum, ülkelerin 
Türkiye’den yaptığı ithalatın, toplam ithalatlarından 
daha yüksek bir büyüme kaydetmiş olduğudur. Bu 
ise, AB ülkelerinde söz konusu dönemde yaşanan eko-
nomik canlanmanın, Türkiye mallarına yönelik ola-
rak ortalamanın üzerinde bir talep yaratmış olduğu 
anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak, 2013 yılında AB ile ticari ilişki-
lere dair gelişmeler, Türkiye ihracatının gelir elastik 
yapısıyla ilgili yukarıdaki çıkarımı desteklemektedir. 
Bu nedenle, AB bölgesindeki toparlanma ve büyüme-
nin, Türkiye’nin ihracat performansı açısından değerli 
bir fırsat niteliğinde olduğu ortadadır. Bu bağlamda, 
AB ekonomilerindeki iyileşen görünümün 2014 yı-
lında da devam ettiği göz önüne alındığında, bu fır-
satın önemli bir potansiyel taşıdığı gözlenmektedir. 
Nitekim yılın ilk 5 ayına dair veriler de, bunu doğ-
rulamaktadır. Hesaplamalar, Ocak-Mayıs arasındaki 
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ŞEKİL 2. TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN* AB PARTNERLERİNDE İTHALAT DEĞİŞİMİ (YÜZDE, YILLIK, 2013)

Kaynak: WTO, TÜİK, Yazarın hesaplamaları
*Türkiye ihracatında ilk 20’de yer alan 20 AB ülkesi 
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dönemde AB’ye yapılan mal ihracatının5 yıllık bazda 
yüzde 14,1 artış kaydettiğini göstermektedir. Bu kap-
samda, söz konusu dönemde altın hariç mal bazında 
yüzde 6,8 büyüyen ulusal ihracata, 5,9 yüzde puanlık 
destek AB pazarından gelmiştir. 

Dolayısıyla, Şekil 3’te de görüldüğü üzere, Türki-
ye ihracatının gelişimi 2014 yılında da ağırlıklı bir şe-
kilde, Avrupalı ortaklarından gelen taleple desteklen-
mektedir. Bunun yanı sıra tahminler, AB ülkelerinin, 
GSYH ve ticaret bağlamında büyümeyi sürdüreceğine 
işaret etmektedir. İşte bu nedenle, daha şimdiden Tür-
kiye’yle olan ticari ilişkilerine güçlü bir şekilde yansı-
mış olan bölgedeki canlanma, ulusal ihracatın geleceği 
için umut vaat etmektedir. 

SONUÇ: YENİDEN CANLANAN İLİŞKİLER 
IŞIĞINDA ÖNE ÇIKAN NOKTALAR 
Bu noktada, iki taraf arasında son dönemde canlanan 
ticari ilişkiler, Türkiye üzerinde istenmeyen bazı olum-
suz etkilere sebep olan kritik bir konuyu gündeme ta-
şımaktadır: Gümrük Birliği. 1995 yılı sonunda imzala-
nan Gümrük Birliği Anlaşması sonrasında, Türkiye ve 
AB arasındaki ticari ilişkilerin yepyeni bir boyut kazan-
dığı konusunda, elbette ki şüphe yoktur. Nitekim ge-

5. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) verileri bazında altın hariç toplam ihracat 

çen 18 sene zarfında ikili ticaret nominal bazda 3 katın 
üzerinde artış kaydetmiştir. Bununla birlikte, sistem-
deki belli başlı açıklar özellikle son dönemde sahneye 
çıkarak, potansiyelin tam olarak gerçekleşmesini engel-
lemiştir. Bunlar arasında, Türk iş insanlarına uygulanan 
vize kısıtlamaları ile Türkiye ihracatına getirilen taşı-
macılık kotaları sayılabilir. Ayrıca, AB’nin 3. ülkelerle 
otonom bir şekilde serbest ticaret anlaşmaları imzalıyor 
olması karşısında ortaya çıkan asimetrik durum, Türki-
ye için, ihracat ve ticaret gelirleri açısından dezavantaj 
oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Tüm bu faktörler, 
açık bir biçimde Türkiye’nin aleyhine işlemektedir ve 
her iki taraf için de optimal ticaret düzeylerine erişilme-
si bağlamında engeller teşkil etmektedir. 

Ekonomisi toparlanan üye ülkelerde Türk ürün-
lerine karşı hatırı sayılır bir talep artışının kaydedildiği 
son dönem gelişmeleri göz önüne alındığında, AB’nin, 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın kısıtlayıcı tasarımını ye-
niden düşünmesi ve iyileştirmesi için bugünden daha iyi 
bir zaman düşünülemez. Bunun yanı sıra, modern So-
ğuk Savaş belirtilerinin gündemden düşmediği mevcut 
dönemde Avrupa’nın, Türkiye’nin jeopolitik kilit rolü-
nü tanıması ve bu bağlamda stratejik bir yaklaşım be-
nimsemesi anlamlı olacaktır. Sonuç olarak, AB’nin tica-
ri platformdaki sorunlara el atarak, vefalı ortağına daha 
adaletli davranmaya başlamasının zamanı gelmiştir.
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Kaynak: TİM, Yazarın Hesaplamaları
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