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Bu çalışmada, Türk ye'n n kuru nc r hracat yapısı ve bunu etk leyen faktörler, dış t caret anal zler nde yaygın
olarak kullanılan Çek m Model (Grav ty Model) yaklaşımı le ncelenm şt r. Çalışmada 1996-2015 yılları
arasındak 20 yıllık dönem ve 19 ülke araştırma kapsamına alınmıştır. Bu yaklaşımla Türk ye'n n kuru nc r
hracatında gerçekleşen hracat değerler le model sonucu elde ed len potans yel hracatın karşılaştırılması
yapılmıştır. Model parametreler , Parks-Kmenta tahm nc s kullanılarak, esnek genelleşt r lm ş en küçük
kareler regresyonu le tahm n ed lm şt r.
Elde ed len çek m denklem sonuçlarına göre thalatçı ülkeler n GSYİH'larındak % 1'l k artışın Türk ye'n n
kuru nc r hracatını % 0.68 artıracağı, thalatçı ülkeler n nüfusundak % 1'l k artışın da, Türk ye'n n kuru nc r
hracatını % 0.39 artıracağı sonucuna ulaşılmıştır. Türk ye le thalatçı ülkeler arasındak mesafen n % 1'l k
artışının se Türk ye'n n kuru nc r hracat hacm n %0.48 azaltacağı saptanmıştır. Türk ye le thalatçı ülkeler
arasında den z bağlantısı olması olumlu b r etk yapmaktadır. D ğer taraftan thalatçı ülken n AB üyes olması ve
ayrıca Türk ye le thalatçı ülke arasında serbest t caret anlaşması olması da poz t f etk yapmaktadır. Model
sonuçlarına göre, Türk ye'den, AB ülkeler nden Fransa, Almanya İtalya, İsveç ve Slovakya'ya yönel k
gerçekleşen kuru nc r hracatının potans yel hracattan daha fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca, Hollanda,
İspanya, İng ltere, Avusturya ve Dan marka'ya yönel k gerçekleşen hracat se potans yel hracatın altındadır.
AB dışındak ülkelerden Avustralya, İsv çre, Mısır, Brez lya ve Rusya'ya gerçekleşen hracat, potans yel
hracattan daha fazladır.
Anahtar kel meler: Uluslararası T caret, Kuru İnc r, Panel Ver , Çek m Model , Parks-Kmenta Tahm nc s

SorumluYazar
Ferruh IŞIN
ferruh. s n@ege.edu.tr

Gel ş Tar h : 27.07.2017
Kabul Tar h : 31.10.2017
Tarım Ekonom s Derg s
C lt:23 Sayı:2 Sayfa:223-229
DOI 10.24181/tarekoder.364904

Turkey's Potent al Dr ed F g Export: a Gravıty Model Approach
Abstract
In this study, Turkey's dried ﬁg export structure and its inﬂuencing factors were investigated by gravity model
approach, which is widely used in foreign trade analysis. The data for the period from 1996 to 2015 and 19
countries were included in the study. Turkey's actual export values of dried ﬁg were compared with the potential
export values obtained from the model results. The model parameters are estimated by using the ﬂexible
generalized least squares regression, using the Parks-Kmenta estimator.
According to the obtained gravity equation results, 1% increase in GDP per capita of importing countries would
increase Turkey's dried ﬁg exports by 0.68%. The 1% increase in population of importing countries was also
found to increase Turkey's exports by 0.39%. The 1% increase in the distance between Turkey and the importer
countries would reduce Turkey's export of dried ﬁg by 0.48%. The fact that there is a sea connection between
Turkey and the importer countries has a positive eﬀect. On the other hand, the fact that the importer country is an
EU member and also the free trade agreement between Turkey and the importing country has a positive eﬀect. It
was found according to model results that the actual export to EU countries, France, Germany Italy, Sweden and
Slovakia from Turkey is more than the potential export. Also, the actual export to the Netherlands, Spain,
England, Austria and Denmark is below potential export. In addition, the actual export to Australia, Switzerland,
Egypt, Brazil and Russia is more than the potential export.
Key words: International Trade, Dried Fig, Panel Data, Gravity Model, Parks-Kmenta Estimator.

1.GİRİŞ
İnc r, tüm Akden z ülkeler le benzer kl m koşullarına sah p olan Amer ka B rleş k Devletler , Güney Amer ka,
Avusturalya ve Güneybatı Asya'da yayılma alanı bulmuş b r meyve türüdür. Görüldüğü g b , subtrop k ve trop k bölgelerde,
kısmen de ılıman kl m kuşağında yet şt r lmekted r.
Türk ye dünya nc r üret m n n öneml b r kısmını gerçekleşt rmekte, dünya kuru nc r üret m ve t caret nde lk sırada yer
almaktadır (Işın ve d ğerler , 2004). Türk ye 2014 yılı t bar yle dünya nc r üret m n n yaklaşık % 26.4'ünü gerçekleşt rmekted r.
Üret m alanlarının da yaklaşık % 13.6'sı Türk ye'ded r. Türk ye 2013 yılı ver ler ne göre dünya kuru nc r hracat m ktarının %
69.3'ü, hracat değer n n de % 66.7's n gerçekleşt rerek lk sırada yer almıştır (FAO, www.fao.org, FAOSTAT, 2017).
Türk ye'n n 2014 yılı tarım ürünler hracat değer ç nde meyve, sebze ve mamuller hracat değer n n payı %27.00'd r.
Meyve, sebze ve mamuller hracat değer ç nde kuru nc r n payı yaklaşık % 4.92'd r. Her yıl, Türk ye'n n kuru nc r üret m n n
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yaklaşık %80' dış pazarlara arz ed lmekted r. Türk ye'n n kuru nc r hracatı (GTİP 2017, 08042090) 1996 yılında 35.9 b n ton
ken, 2016 yılında 55.7 b n tona ulaşmıştır. İhracat değer se 1996 yılında 69.3 m lyon dolardan 2016 yılında 217.3 m lyon dolara
ulaşmıştır. Türk ye'n n kuru nc r de en öneml hraç pazarları, son y rm yıllık ortalamaya (1996-2015) göre Fransa (%17.4),
Almanya (% 16.9), İtalya (%9.0), İsv çre (%5.2), ABD (%4.4) ve Hollanda (%3.8)'dır (TÜİK Kayıtları, 2017). Türk ye'n n kuru
nc r hracatında uzun yıllardır AB pazarlarına bağımlılığı devam etmekted r. Türk ye'n n dünya genel nde ve özell kle AB
pazarlarında paylarının korunması ve hedef pazarların araştırılması büyük önem taşımaktadır. Türk ye kuru nc r hracatında,
AB pazarlarında üst sınırlara ulaşılıp ulaşmadığının değerlend r lmes , değerlend r lemeyen potans yel n bel rlenmes ve dünya
pazarlarında gel şme potans yel olan pazarların olup olmadığının saptanması araştırmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.
Araştırmanın temel amacı; Türk ye'n n kuru nc r hracatını etk leyen başta GSYİH ve mesafe olmak üzere, bazı faktörler
ncelemek ve tahm n kuru nc r hracatını model yardımıyla ortaya koymak ve gerçekleşen hracat le karşılaştırmaktır Özell kle
hracat üzer nde poz t f olarak etk l olduğu düşünülen k ş başına Gayr Saﬁ Hasıla ve negat f etk l olduğu düşünülen ülkeler
arası uzaklıkların, yaygın olarak kullanılan “Çek m Model ” (Grav ty Model) yaklaşımı le anal z ed lmes amaçlanmıştır.
Uluslararası t carette çek m model ülkeler arasındak potans yel t caret n ölçülmes ve bu potans yel n hang faktörlerle
artırılab leceğ konusunda ﬁk r vermekted r. Bu çalışmada da kuru nc rde Türk ye'n n hracat yaptığı ülkeler le arasındak
gerçekleşen ve tahm n t caret hac mler n n ölçülmes nde çek m model kullanılarak mevcut t caret hacm le olması gereken
t caret hacm arasında karşılaştırma yapılmıştır. Kuru nc rde Türk ye'n n farklı ülkelere yönel k t car potans yel n n ne kadar
kullanılab ld ğ ne da r b r ﬁk r vermes açısından çalışma yararlı görülmekted r. Bu çerçevede, gerçekleşt r len hracat le tahm n
ed len hracat arasındak farkın ortaya konulması; kuru nc re yönel k dış t caret pol t kalarının bel rlenmes , hracatın
yönlend r lmes gereken alternat f pazarlara l şk n hedeﬂer saptanması açısından önem taşımaktadır. Çalışma kuru nc rde, dış
t caret pol t kalarını yönlend r c ve destekley c b l msel çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bu çalışmayla bu yöndek b l msel
boşluğun g der lmes de amaçlanmaktadır. Bu kapsamda elde ed lecek sonuçların kuru nc r hracatçıları ve pol t ka
bel rley c lere ışık tutacağı düşünülmekted r.
Çek m model yaklaşımıyla lk olarak T nbergen, ülkeler n dış t caret akımlarının ekonom k büyüklükler le doğru orantılı
ve aralarındak mesafeyle ters orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Bu yaklaşımda ülkeler n ekonom k büyüklükler açısından
b rb rler ne yönel k b r çek m olduğu ve t caret poz t f yönde etk led ğ , ülkeler arasındak mesafeler n se t caret olumsuz yönde
etk led ğ görüşü test ed lmekted r (T nbergen,1962). Ayrıca, T nbergen, çalışmasında gerçek (actual) dış t caret ver ler le model
sonucu hesaplanan ( deal/potans yel) ver ler karşılaştırarak ülkeler n dış t caret potans yel n değerlend rm şt r (T nbergen,
1962). Daha sonrak yıllarda “Çek m Model ”ne Pöyhönen 1963 ve L nneman 1966, katkıda bulunmuştur (Pöyhönen, 1963; Ball,
1967).
Çek m denklem ne yönel k olarak Anderson, çek m denklem n n harcama s stem özell kler nden türet leb leceğ n ve
harcama ve bütçe payları le denklem n zeng nleşt r leb leceğ n vurgulamıştır (Anderson, 1976). Bergstrand b r çalışmasında
çek m denklem ne uluslararası üret m ve tüket mde tam kame ed leb l rl k g b bell varsayımlar altında, m kro ekonom k
özell kler dah l etm şt r. Bergstrand b r başka çalışmasında, çek m denklem ne uluslararası t carette Heckscher-Ohl n Teor s ve
tekelc rekabet teor s yaklaşımlarını get rm şt r (Bergstrand, 1985).
Çek m model ne başvurarak, dış t caret akımlarını etk leyen faktörler nceleyen b rçok çalışmaya da rastlanmaktadır.
Ayrıca y ne çek m denklem kullanılarak dış t carette potans yeller n ortaya konulmasına yönel k de çalışmalar bulunmaktadır.
Çek m model günümüzde uluslararası t caret akımlarını anal z etmek ç n b r çok çalışmada kullanılmıştır (Atıcı ve Güloğlu,
2006, Atıcı vd., 2011; Bergstrand, 1985; Brülhart and Kelly, 1999; Dascal, Mattas and Tzouvelekas, 2002; Erdem ve Nazl oglu,
2008; Hatab, Romstad and Huo, 2010; Sorhun, 2013).
Çalışmanın materyal ve yöntem bölümünde çek m model hakkında açıklama yapılarak araştırma kapsamında model
değ şkenler ve anal z yöntem tanımlanmıştır. Araştırma sonuçlarının yer aldığı üçüncü bölümde, Türk ye kuru nc r hracatına
yönel k çek m model sonuçları ve Türk ye'n n ülkelere göre gerçekleşen kuru nc r hracatı le olması gereken (potans yel)
hracatları le lg l anal zler yer almaktadır. Dördüncü ve son bölümde se, çalışmanın toplu sonuçları değerlend r lm şt r.
2.MATERYAL ve YÖNTEM
Çek m model n n tahm nlenmes nde, ülken n t caret akışını etk leyen bağımsız değ şkenler olarak, hracatçı ve thalatçı
ülkeler n ekonom k büyüklüğünü bel rleyen göstergeler (GSMH, GSYİH, k ş başına GSYİH vb.), taşıma masraﬂarının
gösterges ( hracatçı ülke le thalatçı ülkeler arası mesafe), ülkeler arasındak t caret etk leyeb lecek, d l, sınır komşuluğu, k l
anlaşma, ekonom k entegrasyon, nüfus vb. kullanılmaktadır.
Bu çalışmada Türk ye'n n kuru nc r hracatı çek m model le ncelenm şt r. Çek m denklem aşağıdak formda
kurulmuştur.

M j,t ülkes n n j ülkes nden (Türk ye), t yılında yaptığı thalat değer , Y ,t ülkes n n t yılındak k ş başına GSYİH'sı, N ,t
ülkes n n t yılındak nüfusu, D j,t ülkes n n başkent n n j ülkes n n başkent ne uzaklığı, DB j,t ülkes le j ülkes arasında den z
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bağlantısı olup olmadığı (varsa “1”, yoksa “0”), STA j,t j ülkes le ülkes arasında ekonom k şb rl ğ anlaşması veya serbest
t caret anlaşması olup olmadığı (varsa “1”, yoksa “0”), AB ,t ülkes n n Avrupa B rl ğ üyel ğ n n varlığı (varsa “1”, yoksa “0”), ɛ
hata ter m n tems l etmekted r.
Çalışmada tahm nleme 1996-2015 yılları arasındak 20 yıllık ver ler kapsamaktadır. Türk ye'n n ülkelere göre kuru nc r
(GTİP 2017, 08042090) hracatında en büyük paya sah p ve hracatın 20 yıllık ortalamaya göre % 81.2 s n oluşturan 19 ülke
araştırma kapsamına alınmış ve panel ver set oluşturulmuştur (TÜİK Kayıtları, 2017). Bu ülkeler önem sırasına göre, Fransa,
Almanya, İtalya, İsv çre, ABD, Hollanda, İspanya, Rusya Federasyonu, İng ltere, İsra l, Avustralya, Japonya, İsveç, Kanada,
Avusturya, Slovakya, Dan marka, Mısır, Brez lya'dan oluşmaktadır. Türk ye'n n ülkelere göre hracat ver ler TÜİK tarafından
hesaplanan hracat b r m değer ndeks (2010=100) le sab t değerlere çevr lm şt r. Ülkeler n k ş başına GSYİH'ları se 2005 yılı
sab t ﬁyatlarla ABD doları olarak FAO kayıtlarından alınmıştır. Ülke nüfusları se y ne FAO kayıtlarından elde ed lm şt r.
İhracatçı ve thalatçı ülkeler arasındak mesafeler se “tr.d stance.to” web s tes nden (19.04.2017) alınmıştır. Ülkeler arasındak
den z bağlantıları, serbest t caret anlaşmaları ve AB üyel ğ se “dummy” değ şkenler olarak modele dah l ed lm şt r. Çalışmada
thalatçı ülkeler n kuru nc re yönel k aﬂatoks n düzenlemeler de dah l ed lmek stenm ş ancak, Türk ye'den kuru nc r thalatı
yapan her ülken n yıllar t bar yle (1996-2015) kuru nc rde uyguladıkları aﬂatoks n l m tler ne ulaşılamadığından değerlend rme
dışı bırakılmıştır.
Panel ver set nde zaman uzunluğu t=20 yıl, vaka sayısı(ülke sayısı) n=19 ve gözlem sayısı N= 380 olarak tahm nleme
yapılmıştır.
Panel ver anal zler nde havuzlanmış en küçük kareler (Pooled OLS), Sab t Etk ler (F xed Eﬀects, FEM), ya da Tesadüﬁ
Etk ler (Random Eﬀects, REM) modeller kullanılab lmekted r. Model seç m ç n Hausman test yapılmıştır. Sonuçta Sab t
Etk ler model n n kullanımı uygun bulunmuştur. Ancak model değ şkenler arasında kukla değ şkenler n olması sab t etk ler
model n n kullanılmasını engellemekted r. Bu nedenle çalışmada lk olarak hem havuzlanmış en küçük kareler, hem de tesadüﬁ
etk ler modeller denenm ş ve karşılaştırılmıştır.
Öncel kle havuzlanmış en küçük kareler model nde otokorelasyon Durb n Watson test (DW=0.175849), değ şen varyans
(heteroskedast c ty) Wh te test (P-value = P(Ch -square(23) > 133.492) = 1.4674e-017) le anal z ed lm ş (Gür ş, 2015, Tatoğlu,
2016) ve her k sorunun varlığı da saptanmıştır.
Tesadüﬁ etk ler (REM) model nde otokorelasyon ve b r m etk , LM (Lagrange Çarpanı) (Jo nt
Test:LM(Var(u)=0,lambda=0)=788.23 Pr>ch 2(2) =0.0000) ve ALM (Gen şlet lm ş Lagrange Çarpanı) testler (Ser al
Correlat on: ALM(lambda=0)=115.13 Pr>ch 2(1) =0.0000), değ şen varyans (heteroskedast c ty) se levene-Brown ve forsythe
testler (Levene, W0 = 14.7346668 df(18, 361) P > F = 0.0000, Brown, W50 = 7.7990099 df(18, 361) P > F = 0.0000, Forsythe,
W10 = 12.2380604 df(18, 361) P > F = 0.0000), ayrıca, b r mler arası korelasyon Pesaran test (Pesaran's test of cross sect onal
ndependence= 3.535, p=0.0004) le anal z ed lm ş (Gür ş, 2015, Tatoğlu, 2016) ve her üç sorunun da varlığı gözlemlenm şt r.
Bu problemler görmezden gelerek tahm nler yapmak, standart hataların sapmalı olmasına neden olacağı ç n etk nl ğ
engellemekted r. Bu nedenle, varyanslar ve standart hatalar, t ve F stat st kler , R2 ve güven aralıkları etk lenmekte ya da
geçerl l ğ n kaybetmekted r. Model n etk nl ğ olumsuz etk lenmekted r. Bu nedenle d rençl tahm nc ler arasında en çok
kullanılan Tesadüfü etk ler (REM) model nde üç sorunu da ortadan kaldırarak heps ç n d rençl tahm nc ler üreten ParksKmenta tahm nc s kullanılarak, değ şen varyans, b r mler arası korelasyon ve tüm b r mler ç n genel AR(1) korelasyonun
olduğu duruma uygun esnek genelleşt r lm ş en küçük kareler regresyonu tahm n ed lm şt r (Tatoğlu, 2016).
3.ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA
Türk ye Kuru İnc r İhracatı: Çek m Model
Bu çalışmada modele dah l ed len değ şkenlere l şk n tanımlayıcı stat st kler ç zelgede ver lm şt r.
Ç zelge 1. Model değ şkenler ne l şk n tanımlayıcı stat st kler
Değ şken
Brm
Ortalama
Değ şken
türü

M j,t

Medyan

M n mum

Maks mum

5,972.80

3,220.50

85.85

35,076.00

Y ,t

Reel Değer (000 $) Sürekl
Reel Değer ($)
Sürekl

30,749.67

15,184.88

1,010.21

59,167.49

N ,t

K ş (000 adet)

Sürekl

65,829.00

44,196.00

5,254.40

321,770.00

D j,t

Km

Sürekl

4,177.90

2,392.10

931.28

14,497.00

DB j,t

0/1

Kukla

0.51

1

0

1

STA j,t

0/1

Kukla

0.84

1

0

1

AB ,t

0/1

Kukla

0.63

1

0

1
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Daha önce de bel rt ld ğ g b , Parks-Kmenta tahm nc s kullanılarak (modelde n(ülke)<t(yıl) ), heteroskedas te, b r mler
arası korelasyon ve tüm b r mler ç n genel (sab t) AR(1) korelasyonun olduğu duruma uygun esnek genelleşt r lm ş en küçük
kareler regresyonu kullanılmış ve sonuçlar Ç zelge 2'de ver lm şt r.
Ç zelge 2. Esnek genelleşt r lm ş en küçük kareler (FGLS) çek m model tahm n sonuçları (Bağımlı değ şken lnM j,t= ülkes n n j
ülkes nden (Türk ye) t yılında yaptığı thalat değer )
Değ şken
Katsayı
Standart hata
z
P>IzI
Sab t
7.080813***
0.7917203
8.94
0.000
lnY ,t
0.6831456***
0.709456
9.63
0.000
lnN ,t
0.3860007***
0.0381324
10.12
0.000
lnD j,t
-0.4811304***
0.0548421
-8.77
0.000
DB j,t
0.7107336***
0.1196935
5.94
0.000
STA j,t
0.2630449**
0.1131287
2.33
0.020
AB ,t
0.3593516***
0.0766847
4.69
0.000
Wald ch 2(7) = 1,986.63
Prob > ch 2
= 0.0000
(***)P=0,01,(**)P=0,05, (*)P=0,10 düzeyler nde anlamlıdır.

Modelde tüm parametreler anlamlıdır. Model n genel anlamlılığını sınayan Wald test stat st ğ anlamlıdır.
Model sonuçlarına göre, Türk ye'n n kuru nc r hracat hacm üzer nde, alıcı ülkeler n k ş başına GSYİH'sı, nüfusları,
Türk ye'ye olan uzaklıkları, Türk ye le olan den z bağlantısı, AB ülkes olup olmaması ve Türk ye le serbest t caret anlaşması
olup olmamasının anlamlı etk s n n olduğu ortaya konulmuştur.
Elde ed len çek m denklem sonuçlarına göre Türk ye'n n (j ülkes ) thalatçı (partner) ülkelere ( ülkes ) yönel k kuru nc r
hracatında thalatçı (partner) ülkeler n k ş başına GSYİH'ları anlamlı ve poz t f yönde etk etmekted r. İthalatçı ülkeler n k ş
başına GSYİH'larındak %1'l k artışın Türk ye'n n kuru nc r hracatını %0.68 artıracağı sonucuna ulaşılmaktadır. Türk ye le
thalatçı ülkeler arasındak mesafe de Türk ye'n n kuru nc r hracatını anlamlı ve negat f yönde etk lemekted r. Ülkeler
arasındak mesafen n %1'l k artışı se Türk ye'n n kuru nc r hracat hacm n %0.48 azaltacaktır. İthalatçı ülkeler n nüfusları
poz t f etk yapmaktadır. İthalatçı ülkeler n nüfuslarındak %1'l k artışın Türk ye'n n kuru nc r hracatını %0.39 artıracağı fade
ed leb l r. Bu sonuçlar beklenen sonuçlardır. Türk ye le thalatçı ülkeler arasında den z bağlantısı olması hracat açısından
olumlu b r etk yapmaktadır. D ğer taraftan thalatçı ülken n AB üyes olması ve ayrıca Türk ye le thalatçı ülke arasında serbest
t caret anlaşması olması da anlamlı ve hracatta poz t f etk ye sah pt r.
Türk ye'n n thalatçı ülke le den z bağlantısı olmasının Türk ye'n n hracatı üzer ndek olumlu etk s bulunmaktadır, den z
yoluyla bağlantılı ülkelerle olan kuru nc r hracatı bağlantı olmayan ülkelere göre (e0.7107336=2.035483942), %104 daha fazla
fazladır. Bu durum Türk ye'n n kuru nc r hracatında den z yolu le t caret n önem n ortaya koymaktadır. Türk ye'den kuru nc r
thal eden ülken n AB üyes olması da poz t f etk yapmaktadır ve Türk ye'n n b r AB ülkes ne hracat yapma olasılığını
(e0.3593516=1.432400345) %43.2 artırmaktadır. Bu da Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin kuru incir ihracatı üzerindeki etkisini
ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, Türkiye ile ithalatçı ülke arasında serbest ticaret anlaşması olması da, Türkiye'nin bu ülkelere
ile kuru incir ihracatı yapma olasılığını (e0.2630449=1.300885127) %30.1 artırmaktadır. Bu nedenle kuru incir ihracatını geliştirmede
Türkiye'nin partner ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları yapmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Model sonuçları büyük ölçüde ekonom teor s le örtüşen sonuçları vermekted r. Bu yaklaşımla Türk ye'n n kuru nc r
hracatında gerçekleşen hracat değerler le model sonucu elde ed len tahm n sonuçların karşılaştırılması ve aradak potans yel
farkların yorumlanması kuru nc r hracatını artırmak ç n alınab lecek önlemlere destek olab lecekt r. Bu nedenle bundan sonrak
bölümde bu sonuçlar değerlend r lm şt r.
Türk ye Kuru İnc r İhracat Potans yel
Araştırmanın bu bölümünde, nceleme kapsamına alınan 19 ülkeye yönel k Türk ye'n n gerçekleşen hracat değerler n n,
elde ed len model n tahm n sonuçlarına l şk n parametreler kullanılarak tahm n ed len hracat değerler le karşılaştırması
yapılmıştır. Ayrıca gerçekleşen hracat değerler tahm n ed len hracat değerler ne oranlanarak, gerçekleşen/tahm n oranları da
elde ed lm şt r. Yapılan hesaplamada bu oran 1'den büyük olduğunda potans yel hracatın değerlend r ld ğ ve üzer ne çıkıldığı,
1' n altında se değerlend r lemed ğ sonucuna ulaşılmaktadır.
Türk ye'n n 1996-2015 yılları ortalaması olarak 19 ülkeye gerçekleşt rd ğ toplam hracat 113.5 m lyon $ ken, çek m
model nden elde ed len parametreler kullanılarak hesaplanan tahm n hracat 88.5 m lyon $'dır. 20 yıllık ortalamaya göre toplam
gerçekleşen hracat değer le model parametreler yle tahm n ed len toplam tahm n hracat değer karşılaştırıldığında, tahm n
değerler n n %28 üzer nde b r hracatın gerçekleşt ğ gözlemlenmekted r (Ç zelge 3). Model kapsamında değerlend r len
parametreler d kkate alındığında, toplam kuru nc r hracatında Türk ye'n n olumlu b r gel şme gösterd ğ saptanmıştır.
Ç zelge 3'de kapsama alınan 19 ülke ç n çek m model nden elde ed len parametreler kullanılarak hesaplanan tahm n
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hracat değerler le gerçekleşen değerler n karşılaştırılması ve gerçekleşen hracatın tahm n hracata oranı le hesaplanan
değerler ver lerek ülkelere göre değerlend r lemeyen hracat potans yel ortaya konulmuştur.
Ç zelge 3. Türk ye'n n gerçekleşen/tahm n ed len kuru nc r hracat değerler ortalaması ($) ve oranları (G/T) (1996-2015 yılları
ortalaması)
Ülkeler
Gerçekleşen(G)
Tahm n(T)
Oran (G/T)

Fransa

23,660,380.00

9,041,788.00

2.62

Almanya

23,163,294.15

11,755,000.00

1.97

İtalya

12,735,093.90

10,013,941.20

1.27

Hollanda

5,335,501.93

6,242,641.30

0.85

İspanya

4,899,797.84

5,907,900.35

0.83

İng ltere

3,993,720.70

9,579,422.80

0.42

İsveç

2,926,596.51

2,611,764.43

1.12

Avusturya

1,821,033.12

2,136,746.70

0.85

Dan marka

1,727,219.06

4,715,179.75

0.37

Slovakya

1,530,952.08

784,472.21

1.95

İsv çre

7,187,763.95

4,239,017.65

1.70

ABD

5,584,341.72

5,797,033.05

0.96

Rusya Federasyonu

3,985,669.89

2,919,510.10

1.37

İsra l

3,759,087.37

3,302,027.15

1.14

Avustralya

2,887,412.00

1,476,185.50

1.96

Japonya

2,737,257.85

3,771,810.70

0.73

Kanada

2,359,728.58

2,232,995.60

1.06

Mısır

1,651,113.50

996,136.82

1.66

Brez lya

1,538,012.08

1,019,141.34

1.51

TOPLAM (19 ülke)

113,483,976.23

88,542,714.65

1.28

Türk ye kuru nc r hracatının yaklaşık %80-85 c varındak kısmı Avrupa B rl ğ üyes ülkelere yönel kt r. Avrupa B rl ğ
kuru nc rde en büyük ve öneml pazardır. Bu anlamda b r bağımlılık da söz konusudur. Kapsama alınan lk sıradak 19 ülke ç nde
10 AB ülkes bulunmaktadır. Bunların toplam hracattak payı %78.4'tür.
AB ülkeler nden Fransa'ya yönel k kuru nc r hracatında 1996-2015 yılları ortalamasına göre tahm n değerler n n k
katından fazla hracat gerçekleşt r lm şt r. Almanya, İtalya, İsveç ve Slovakya'ya da tahm n değerler n n, sırasıyla %97, %27,
%12 ve %95 üzer nde hracat gerçekleşt r lm şt r(Ç zelge 3). Bu ülkelere yönel k kuru nc r hracatında model sonuçlarına göre
değerlend r lemeyen potans yel bulunmadığı ve potans yel n üzer nde hracat gerçekleşt r ld ğ tahm n ed lm şt r.
AB ülkeler nden Hollanda (%15), İspanya (%17), İng ltere (%58), Avusturya (%15) ve Dan marka'ya (%63) yönel k
hracatta se 1996-2015 yılları ortalamasına göre tahm n değerler n n altında kalındığı d kkat çekmekted r (Ç zelge 3). Model
sonuçlarına göre bu beş AB ülkes ne yönel k kuru nc r hracat potans yel değerlend r lememekted r.
AB dışındak ülkelerden Japonya'ya yönel k hracat tahm n değerler n n de 1996-2015 yılları ortalamasına göre %27'l k
bölümünün değerlend r lemed ğ görülmekted r. ABD'ye yönel k hracatta se % 4.0 değerlend r lemeyen potans yel
bulunmaktadır. D ğer taraftan, Avustralya, İsv çre, Mısır, Brez lya ve Rusya Federasyonu ve Kanada se tahm n değerler n n
üzer nde hracatın gerçekleşt r ld ğ ülkelerd r(Ç zelge 3).
4.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada panel çek m model le Türk ye'n n kuru nc r hracatında son 20 yılda lk sırada yer alan 19 ülke araştırma
kapsamına alınmıştır. Bu ülkelere yönel k hracatı etk leyen faktörler ncelenm ş ve model parametreler yle Türk ye'n n kuru
nc r hraç tahm nler yapılmış ve gerçekleşen hracat değerler le karşılaştırılarak potans yel n değerlend rme durumu
saptanmıştır.
Elde ed len çek m denklem sonuçlarına göre Türk ye'n n kuru nc r hracatının thalatçı ülkeler n k ş başına GSYİH'ları
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ve nüfuslarına poz t f yönde bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Türk ye le thalatçı ülkeler arasında büyük ölçüde ulaşım masraﬂarını
kapsayan mesafen n se kuru nc r hracatını negat f yönde etk led ğ gözlemlenm şt r. Türk ye'n n kuru nc r hracatı üzer nde,
Türk ye le thalatçı ülkeler arasında den z bağlantısı olması hracatta olumlu b r etk yapmaktadır. Bu durum kuru nc r
t caret nde den z yoluyla t caret n önem n ortaya koymaktadır. D ğer taraftan thalatçı ülken n AB üyes olmasının, Türk ye'n n
kuru nc r hracatını olumlu yönde etk leyen temel faktörlerden b r olduğu saptanmıştır. Ayrıca Türk ye le thalatçı ülke arasında
serbest t caret anlaşması yapılmasının da kuru nc r hracatını artıran faktörlerden olduğu görülmüştür.
Çalışmada elde ed len model parametreler yardımıyla 1996-2015 yıllarına l şk n hesaplanan tahm n değerler le
gerçekleşen/ﬁ l hracat değerler karşılaştırması sonuçlarına göre genel ortalama olarak Türk ye'n n kuru nc r hracat değer n n
tahm n değerler n n %28 üzer nde gerçekleşt ğ gözlenm şt r. Kapsama alınan 19 ülke ç n değerlend rme yapıldığında se, AB
ülkeler nden Fransa, Almanya İtalya, İsveç ve Slovakya'ya yönel k kuru nc r hracatında tahm n değerler n n üzer nde hracat
gerçekleşt r ld ğ , ancak, AB ülkeler nden Hollanda, İspanya, İng ltere, Avusturya ve Dan marka'ya yönel k hracatta se model
tahm n değerler n n altında kalındığı d kkat çekmekted r. Özell kle Türk ye'n n Fransa ve Almanya dışında d ğer AB pazarlarına
da yönel k pazar araştırmalarına önem vermes gerekt ğ ortaya çıkmaktadır. Modelde ele alınan değ şkenler açısından
değerlend r ld ğ nde, Hollanda, İspanya, İng ltere, Avusturya ve Dan marka'ya yönel k b r potans yel n olduğu d kkate alınarak
bu pazarlara l şk n, pazar araştırması, ambalaj gel şt rme ve ürün çeş tlend rme konuları üzer nde durulması büyük önem
taşımaktadır. Bu ülkelere yönel k yüksek b r t caret potans yel bulunduğunun, hracatçı ﬁrmalar ve kuru nc r t caret nde etk n
olan merc ler tarafından d kkate alınmasında yarar görülmekted r. Bu sonuçlar araştırma kapsamına alınmayan düşük oranda
hracatın gerçekleşt r ld ğ d ğer AB ülkeler ne yönel k t caret n de gel şt r leb leceğ n göstermekted r. Özell kle başta, Belç ka
ve Portek z olmak üzere Romanya, Polonya, Ukrayna ve Slovenya g b AB ülkeler ne yönel k kuru nc r hracatının artırılma
olanakları gözden uzak tutulmamalıdır.
AB dışındak ülkelerden Avustralya, İsv çre, Mısır, Brez lya ve Rusya Federasyonu potans yel n oldukça üzer nde
hracatın gerçekleşt r ld ğ ülkelerd r. Japonya'ya yönel k hracat potans yel n n tam olarak değerlend r lemed ğ görülmekted r.
Ülkeler arasındak mesafe taşıma masraﬂarını artırdığından hracatı negat f yönde etk leyen en öneml faktördür. D ğer
taraftan ülkeler le den z bağlantısı olması hracatı olumlu yönde etk lemekted r. Yen pazarlara hracat gerçekleşt r lmes
sürec nde kuru nc r hracatının bel rley c s olarak değerlend r leb lecek olan model kapsamındak tüm değ şkenler n d kkate
alınmasında yarar görülmekted r. Mesafe ve dolayısıyla taşıma masraﬂarının bu özell ğ negat f etk yaparken, b rçok uzak ülke
le den z bağlantısı olması AB pazarlarına bağımlılığı azaltmak açısından önem arz etmekted r. Bu durum bu uzak pazarların
sürekl gel şme ç nde olan pazarlar olduğunu göstermekted r. Araştırma kapsamına alınmayan ancak son yıllarda gel şme trend
ç nde olan bu pazarlar kuru nc r hracatı açısından büyük önem taşımaktadır. Özell kle 2001 yılı sonrası gel şen Hong Kong,
2006 yılı sonrasında hracatın arttığı Ç n, y ne 2010 yılından sonra gel şen V etnam'ın öneml pazarlar olduğu, bu pazarlara
yönel k hracat potans yel n n varlığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Hong Kong, Ç n ve V etnam'a yönel k kuru nc r hracatının
Türk ye'n n toplam kuru nc r hracatındak payı 2013-2015 ortalaması olarak sırasıyla %1.17, %2.76, %2.63'e ulaşmıştır (TÜİK
Kayıtları, 2017). İhracatçı ﬁrmalar ve kuru nc r t caret nde etk n olan pol t ka koyucu ve uygulayıcılar tarafından bu pazarlara
yönel k hracatı gel şt rme olanakları üzer nde durulmalıdır. Kuru nc r t caret nde den z yoluyla t caret n olumlu etk s n
değerlend rerek bu pazarlara yönel rken, uzak pazarlara l şk n hracat teşv kler n n, özell kle ulaştırma masraﬂarını azaltıcı
yönde gel şt r lmes nde yarar görülmekted r.
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