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İthalat artışının genele yayıldığı görülüyor.
İthalatta meydana gelen artışın ürün gruplarının geneline
yayılmış olması dikkat çekmektedir. Bu durum, zayıf bir seyir
izleyen iç talebin bir miktar toparlandığına işaret etmektedir.
Yılbaşından bu yana düşüş kaydeden motorlu kara taşıtları
ithalatı da ilk sekiz ayın içerisinde ilk defa yıllık bazda artış
kaydetmiştir. Ağustos ayında ithalatta kaydedilen yıllık
artışta geçen yıla göre işgünü sayısının daha fazla olması da
etkili olmuştur.
Irak’a yönelik ihracat yıllık bazda ivme kaybetmekle
birlikte azalmaya devam ediyor.
Ülkedeki gerginliklerin devam etmesi nedeniyle Haziran ve
Temmuz aylarında sırasıyla %19,5 ve %45,5 gerileyen Irak’a
yönelik ihracat hacmi Ağustos ayında da %25,8 oranında
daralmıştır. Bu durum Irak’a yönelik ihracattaki düşüşün
ivme kaybetmekle birlikte sürdüğünü göstermektedir. 647
milyar USD’lik ihracat hacmi ile Irak, Ağustos ayında en fazla
ihracat yaptığımız ülkeler arasında üçüncü sıradaki yerini
korumuştur. Rusya, Ukrayna krizi nedeniyle Ağustos ayında
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Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9
oranında artış kaydetmiştir. Yıllık bazda son altı aydır
daralma eğilimi sergileyen ithalat hacminin bu dönemde %7
oranında yükselmesi sonucunda dış ticaret açığı 8 milyar
USD ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir.
Böylece, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında %61,1 düzeyinde
bulunan ihracatın ithalatı karşılama oranı %58,7 ile bu yılın
en düşük seviyesine gerilemiştir.
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Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’den ithal edilen bazı ürünlere
sınırlama getirmiştir. Bu ürünlerin aralarında Türkiye’nin de
yer aldığı başka ülkelerden temin edebileceği konusu
gündeme gelmiştir. Ancak, Ağustos ayı itibarıyla Rusya’ya
yapılan ihracatta önemli bir değişim kaydedilmediği ve
yılbaşından bu yana süregelen daralmanın devam ettiği
gözlenmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracatın bir miktar ivme
kaybına karşın yıllık bazda artmaya devam ettiği
görülmektedir. Bu çerçevede, Ağustos ayında AB ülkelerinin
toplam ihracatımızdaki payı geçtiğimiz yılın aynı
dönemindeki %41,4 seviyesinden %44,3’e yükselmiştir.
Irak’taki gelişmeler paralelinde gerileme eğilimde olan Yakın
ve Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracat hacmi ise, Ağustos
ayında İran ve Suudi Arabistan’a yapılan ihracatın önemli
ölçüde artış kaydetmesi paralelinde bir miktar
toparlanmıştır. Böylece, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında
%21,7 seviyesinde bulunan Yakın ve Ortadoğu ülkelerinin
toplam ihracatımızdaki payı bu yılın aynı döneminde
%22,1’e yükselmiştir.
Beklentiler...
En önemli ihracat pazarımız konumundaki AB ülkelerinde
ekonomik aktivitenin zayıf seyrinin bir müddet daha devam
etmesi ve bu durumun Türkiye’nin ihracat performansı
üzerinde baskı yaratması beklenmektedir. Bununla birlikte,
Irak dışındaki Yakın ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatın
artış kaydetmesi olumlu bir gelişme olarak ön plana
çıkmaktadır. Öte yandan, iç talepteki toparlanmanın devam
etmesi durumunda ithalattaki artışın hız kazanabileceği ve
bu durumun dış ticaret açığını genişletici yönde etkide
bulunabileceği değerlendirilmektedir.
(milyar USD)
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Kaynak: TÜİK

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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