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Dış ticaret açığı gerilemeye devam ediyor. 

Mart ayında ihracat hacmi yıllık bazda %2,3 genişleyerek 12,8 

milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde düşüş 

eğilimini ivme kaybederek sürdüren ithalat hacmi de %5,2’lik 

gerilemeyle 17,8 milyar USD olmuştur. Böylece, Mart’ta dış 

ticaret açığı geçen yıla kıyasla %20,3 daralmış ve 4,9 milyar 

USD düzeyinde gerilemiştir. Yılın ilk üç ayında ise ihracat hacmi 

bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,2 daralarak 34,7 

milyar USD olurken, ithalat hacmi %10,6 oranında düşerek 

46,8 milyar USD’ye inmiştir.  

İhracatta toparlanma... 

Mart ayında altın ihracatı 1 milyar USD ile yüksek düzeyde 

gerçekleşmesine rağmen yıllık bazda ihracat görünümü 

üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır. En fazla ihracat 

gerçekleştirilen kalem  ise 2015’in Mart ayına kıyasla %15,4 

artan motorlu kara taşıtları olmuştur. İlk on ihracat kaleminin 

7’sinde yükseliş göze çarparken, demir ve çelik ihracatındaki 

düşüş ivme kaybetmiştir. Meyve ve sert kabuklu meyvelerin 

ihracatı da Rusya’nın alternatif pazarlara yönelmeye devam 

etmesiyle %10’a yakın gerilemiştir. 

AB’ye yapılan ihracat artarken, Rusya’ya yönelik 

ihracat ilk çeyrekte %60’ın üzerinde düşüş kaydetti. 

AB ülkelerinde ekonomik aktivitenin nispeten iyileşme 

sergilemesinin yanı sıra EUR/USD paritesinin Mart ayında yıllık 

bazda yükselmesinin etkisiyle bölgeye yapılan ihracat artış 

kaydetmiştir. AB ülkelerine yönelik ihracat Mart’ta yıllık bazda 

%18,1’lik artışla 6,3 milyar USD düzeyine çıkmıştır. Böylece, 

geçtiğimiz yılın Mart ayında toplam ihracatımızın %42,6’sını 

oluşturan AB ülkeleri bu yılın aynı döneminde ihracatımızda    

%49,1’lik paya sahip olmuştur. Diğer taraftan, jeopolitik 

sorunların devam ettiği Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yönelik 

ihracatımız gerilemeyi sürdürmektedir. Geçtiğimiz Kasım 

ayında tırmanan gerginlikle birlikte Rusya ile olan ticaret 

bağları da zayıflamaya devam etmektedir. Nitekim, ilk 

çeyrekte Rusya’ya yapılan ihracat %60’ın üzerinde daralmıştır.  

Enerji faturasındaki iyileşme dış ticaret dengesini 

desteklemeye devam ediyor. 

Eylül 2014’ten bu yana yıllık bazda düşüş eğilimi sergileyen 

mineral yakıtlar ve yağlar kalemi Mart’ta geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine kıyasla %40,1 oranında gerileyerek Türkiye’nin 

aylık ithalatını yaklaşık 1,5 milyar USD tutarında aşağı 

çekmiştir. Bu dönemde, özellikle tüketim ithalatındaki 

düşüşün ivme kaybetmesi dikkat çekerken, ilk on ithalat 

kaleminin sadece üçünde düşüş yaşanmıştır. 

Petrol fiyatları ve AB ekonomilerinin performansı dış 

ticaret açığının seyri açısından belirleyici olacak. 

Bazı önemli ihraç pazarlarımızdaki sorunlar sürerken AB 

ülkeleri kaynaklı dış talebin toparlanması ihracat 

performansımızı olumlu yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, 

iç talebin güçlenmesine bağlı olarak ithalattaki düşüşün hız 

kesmesi ilerleyen aylarda dış ticaret açığı üzerinde aşağı yönlü 

baskı yaratabilecektir. Son dönemde yukarı yönlü hareketlerin 

gözlendiği petrol fiyatlarının izleyeceği seyir de dış ticaret 

dengesi açısından önem taşımaktadır.  
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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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