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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ithalat
bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 artarak 23,2 milyar USD
seviyesine yükselirken, aynı dönemde ihracat %1,4 artarak
13,3 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu
dönemde, dış ticaret açığı %14,8 artış göstererek 9,9 milyar
USD ile piyasa beklentisinin bir miktar altında kalmıştır.
Mayıs ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki
yılın aynı ayındaki %60,4’ten %57,4 düzeyine inmiştir.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret
verilerine göre Mayıs ayında ihracat bir önceki aya göre
%4,2 artış kaydederken, ithalat ise %4,5 azalmıştır.

gerçekleşen altın ihracatının ise 315 milyon USD’lik kısmı
İran’a yapılmıştır.

Şub.12

Mayıs ayında dış ticaret açığı 9,9 milyar USD ile
beklentilerin altında...

Motorlu kara taşıtları ihracatta 1,5 milyar USD ile yine
ilk sırada...
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Yılın ilk beş ayında dış ticaret açığı %16,9 genişledi.
2013 yılının ilk beş ayı değerlendirildiğinde, ihracatın bir
önceki yılın aynı dönemine göre %2,9, ithalatın ise %8,1
oranında artış kaydettiği görülmektedir. Dış ticaret açığı da
aynı dönemde %16,9 genişleyerek 42 milyar USD’ye
ulaşmıştır. Dış ticaret açığının genişlemesinde 2013 yılında iç
talepteki göreli canlanmanın yanı sıra altın ithalatındaki
artışın da etkili olduğu görülmektedir. Nitekim, 2012 yılının
tamamında 7,6 milyar USD olan altın ithalatı 2013 yılının ilk
beş ayında 7,4 milyar USD’ye ulaşmıştır. Bu çerçevede, altın
hariç dış ticaret açığı 2013 yılının ilk beş ayında bir önceki
yılın aynı dönemine göre %2,2, 12 aylık kümülatif dış ticaret
açığı da %7,2 gerilemiştir.
Mayıs ayında gerçekleştirilen 2,1 milyar USD’lik altın
ithalatının %89’unu İsviçre ve B.A.E’den yapılan ithalat
oluşturmaktadır. Mayıs ayında 366 milyon USD düzeyinde
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Fasıl bazında ihracatın gelişimi incelendiğinde, Mayıs ayında
en çok ihracat yapılan faslın önceki aylarda olduğu gibi
motorlu kara taşıtları olduğu görülmektedir. Söz konusu
fasılda ihracat, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%16,5 oranında yükselerek 1,5 milyar USD düzeyinde
gerçekleşmiştir. Öte yandan, bir önceki yılın aynı ayına göre
altın ihracatının azalmasına bağlı olarak kıymetli taşlar ve
metaller faslında ihracatın %58,3 gerilediği görülmektedir.
Ayrıca, demir-çelik ihracatının da %12,1 azalmış olması
ihracat artışının sınırlı kalmasında etkili olmuştur.
En Çok İhracat Yapılan İlk 6 Fasıl
(Mayıs 2013, milyar USD)
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Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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2,7 puan yükselerek %39 olmuştur. Mayıs ayında en büyük
ihraç pazarı olan Almanya’ya yapılan ihracat %2,9, ikinci
sıradaki Irak’a yapılan ihracat da %16,9 artış kaydetmiştir.
Mayıs ayında Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatın
toplam ihracat içindeki payının söz konusu bölgeye
gerçekleştirilen altın ihracatının gerilemesiyle azaldığı
gözlenmektedir.

Tüketim malı ithalatında artış ivme kaybetti.
Mart ve Nisan aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre
sırasıyla %17,8 ve %22,2’lik artış kaydeden tüketim malı
ithalatı Mayıs ayında %12,1 yükselmiştir. Söz konusu mal
grubunun ithalatı Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yıla
göre %14,1 oranında genişlemiştir. Ara malı ithalatı aynı
dönemde %7,9, sermaye malı ithalatı da %4,2 artış
kaydetmiştir.
Tüketim malı ithalatındaki artışın görece yüksek seyri yurt
içinde ekonomik aktiviteyi destekleyici politikaların etkisiyle
tüketimin 2013 yılında ivme kazanmaya başladığına işaret
etmektedir.
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Ülke gruplarına göre dış ticaret...
Euro Alanı’nda derinleşen krizin etkilerine bağlı olarak 2012
yılında gerileme eğiliminde olan AB ülkelerinin toplam
ihracattaki payı Mayıs 2013’te bir önceki yılın aynı ayına göre
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Mayıs ayında dış ticaret açığı ithalat artışının bir miktar ivme
kaybetmesine bağlı olarak beklentilerin altında
gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde, TL’deki değer
kaybının devam etmesi halinde ithalat artışındaki ivme
kaybının sürebileceği ancak, Türkiye’nin ithalatının fiyat
esnekliği göz önüne alındığında söz konusu etkinin sınırlı bir
düzeyde kalabileceği düşünülmektedir.
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Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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