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Dış ticaret açığı Temmuz ayında genişledi. 

Temmuz’da ihracat hacmi 2014’ün aynı ayına göre %16,2 

azalarak 11,2 milyar USD’ye gerilerken, ithalat hacmi %8,7 

düşüş kaydederek 18,2 milyar USD olmuştur. Böylece, dış 

ticaret açığı  Mart 2015’ten bu yana ilk kez genişlemiştir. 

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise, ithalattaki düşüşün 

ihracattaki daralmanın üzerinde gerçekleşmesi sonucunda 

dış ticaret açığı yıllık bazda %13 azalmıştır.  

2014’ün Temmuz ayında %66,9 olan ihracatın ithalatı 

karşılama oranı 2015’in aynı döneminde %61,4’e inmiştir. 

Yılın ilk 7 ayı itibarıyla ise bu oranda bir miktar iyileşme 

kaydedilmiştir.  

Ana ihracat pazarlarında zayıf seyir... 

Geleneksel ihracat pazarlarındaki zayıf seyrin Temmuz 

ayında da sürdüğü izlenmiştir. AB ülkelerine yönelik ihracat 

USD bazında aşağı yönlü seyrederken, Rusya’ya yapılan 

ihracattaki düşüş dikkat çekici bir boyuta ulaşmıştır. Nitekim 

2014’te yıllık bazda %15 civarında düşüş kaydeden Rusya’ya 

yönelik ihracat Ocak-Temmuz döneminde hız kazanarak 

yaklaşık %40 azalmıştır. Diğer taraftan, Irak’a yapılan 

ihracatın 13 ayın ardından Temmuz’da ilk kez yıllık bazda 

artış kaydetmesi olumlu bir gelişme olmuştur.   

Euronun ABD doları karşısında zayıf bir seyir izlemesi 

Türkiye’nin ihracat göstergeleri üzerinde olumsuz etki 

yaratmaya devem etmektedir. Nitekim, AB ülkelerine 

yapılan ihracattaki düşüş yılın ilk 7 ayında USD bazında %

10,6 olmuştur. Euro bazında ise halen bölge ülkelerine 

dönük ihracat artış kaydetmektedir. Gelişmiş ülkeler 

arasında ekonomik performansı görece daha güçlü olan 

İngiltere ile ABD’ye dönük ihracat bu dönemde yükselmiştir. 

Ayrıca, İran’a yapılan ihracatın artış eğiliminde olması dikkat 

çekmiştir. 

İhracattaki düşüş tüm sektörleri etkiliyor. 

Sektörel açıdan değerlendirildiğinde, Ocak-Temmuz 

döneminde ana metal hariç başlıca ihracatçı sektörlerin 

tümünde ihracat hacmi daralmıştır. Nitekim, altın ihracatının 

bu dönemde artış kaydetmesiyle ana metal ihracatı yılın ilk 7 

ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olmuştur. 

Ancak, altın hariç tutulduğunda ana metal sektörünün de 

zayıf bir görünüm sunduğu izlenmektedir. Diğer taraftan, 

kuraklığın bu yıl ortadan kalkmasıyla meyve ve sebze 

ihracatı olumlu bir performans sergilemektedir.  

Temmuz’da ithalattaki düşüş %8,7 oldu. 

Enerji ithalatı dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilemeye 

devam etmektedir. 2015 yılında otomotiv ithalatının güçlü 

talebin etkisiyle hızlı artış kaydetmesi öne çıkan bir gelişme 
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Dış Ticaret Dengesi

Değişim Değişim

2014 2015 (%) 2014 2015 (%)

İhracat 13,3 11,2 -16,2 93,4 84,7 -9,4

İthalat 19,9 18,2 -8,7 139,7 125,0 -10,6

Dış Ticaret Dengesi -6,6 -7,0 6,5 -46,3 -40,3 -13,0

Karşılama Oranı (%) 66,9 61,4 - 66,9 67,7 -

(milyar USD)

Temmuz Ocak-Temmuz
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Dış Ticaret

(12 aylık kümülatif, yıllık % değişim)

İhracat
İthalat
Altın Hariç İhracat
Altın Hariç İthalat

Değer Pay (%) Değer Pay (%)

Almanya                                                                                                                 9.007 9,6 7.599 9,0 -15,6

İngiltere                                                                                                               5.760 6,2 6.181 7,3 7,3

Irak                                                                                                                    6.433 6,9 5.094 6,0 -20,8

İtalya                                                                                                                  4.356 4,7 3.926 4,6 -9,9

ABD                                                                                                                     3.445 3,7 3.712 4,4 7,7

Fransa                                                                                                                  3.934 4,2 3.308 3,9 -15,9

BAE                                                                                                                     2.849 3,0 3.114 3,7 9,3

İspanya                                                                                                                 2.794 3,0 2.704 3,2 -3,2

İran                                                                                                                    1.782 1,9 2.176 2,6 22,1

S. Arabistan 1.794 1,9 2.150 2,5 19,9

Rusya 3.503 3,7 2.118 2,5 -39,5

Diğer 47.756 51,1 42.572 50,3 -10,9

Toplam 93.412 100 84.653 100 -9,4

En Çok İhracat Yapılan Ülkeler

Oca.-Tem. 2014 Oca. - Tem.2015 Değişim 

(%)
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olmuştur. İthalat alt sektörlere göre incelendiğinde, üretim 

açısından zayıf bir görünümün izlendiği, iç talep ile yatırımlar 

tarafında ise sınırlı da olsa bir miktar artışın yaşandığı 

görülmektedir.  

Beklentiler 

Son dönemde aşağı yönlü baskıların arttığı ihracat 

Temmuz’da olumsuz bir performans sergilemiştir. Söz 

konusu sorunların etkisini sürdürdüğü bir konjonktürde, Çin 

kaynaklı gelişmelerin küresel ticareti baskı altında 

tutabileceği yönündeki değerlendirmeler öne çıkmaktadır. 

Çin’in para birimi yuanı devalüe etmesiyle rekabet avantajı 

olan Çinli firmaların rekabet gücünü daha da artırabileceği ve 

bu gelişmenin ihracatımız açısından risk teşkil edebileceği 

değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, AB ekonomisinin son 

aylarda yavaş da olsa toparlanma kaydetmesinin 

önümüzdeki dönemde ihracata bir miktar destek sağlaması 

beklenmektedir. Ancak paritedeki oynaklık bu gelişmenin 

toplam ihracat performansına yansımasını 

sınırlandırabilecektir. Düşük enerji fiyatlarının dış ticaret 

dengesi üzerindeki olumlu etkisinin azalarak devam ettiği 

gözlenmektedir. Bu çerçevede, ekonomik büyüme açısından 

bakıldığında dış talebin gelecek dönemde de zayıf bir 

görünüm sunmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.  
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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. 
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