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Nisan
(milyar USD)
İhracat
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Dış Ticaret Dengesi
Karşılama Oranı (%)

2015
13,3
18,4
-5,0
72,7

Değişim

2016
12,0
16,2
-4,2
74,0

(%)
-10,2
-11,9
-16,3
-

Dış ticaret açığı art arda 9. ayında da daraldı.
Nisan’da ihracat ve ithalat hacmi yıllık bazda sırasıyla %10,2
ve %11,9 oranında daralmıştır. Bu dönemde düşüş eğilimini
hız keserek de olsa 9. ayına taşıyan dış ticaret açığı piyasa
beklentilerine yakın bir düzeyde gerçekleşmiştir. Öte yandan,
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre dış
ticaret açığı aylık bazda ihracatın ithalattan daha hızlı
daralmasına bağlı olarak art arda 2. ayında da genişlemiştir.
Yılın ilk dört ayında ihracat hacmi bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %7,4 daralarak 46,7 milyar USD olurken,
ithalat hacmi %10,9 oranında düşerek 63 milyar USD’ye
inmiştir. Böylece, dış ticaret açığı da yıllık bazda 4 milyar USD
tutarında azalmıştır.
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Nisan’da en çok ihracat yapılan ilk 10 fasıldan 5’i toplam
ihracatı artış yönünde etkilemiştir. Toplam ihracat içinde
%40’ın üzerinde paya sahip olan bu ürünlerin başında
Net Altın İhracatındaki Yıllık Değişim
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AB ülkelerine yönelik ihracat Nisan’da yıllık bazda %7,5’lik
artışla 5,7 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylece,
geçtiğimiz yılın Nisan ayında %39,5 olan AB ülkelerinin
toplam ihracatımız içindeki payı bu yılın aynı döneminde
%47,3 olmuştur. Diğer taraftan, Irak ve Rusya gibi sorunların
yaşandığı ihracat pazarlarımızla olan ticaret ilişkileri de
zayıflamayı sürdürmüştür. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında en
çok ihracat yaptığımız 12. ülke olan Rusya bu yılın aynı
döneminde 22. sıraya inmiştir. 12 aylık kümülatif verilere göre
Irak’a yapılan ihracat da yıllık bazda %20’nin üzerinde
daralmıştır.
Makina ithalatı enerjinin önüne geçti.
2 yıla yakın bir süredir yıllık bazda düşüş eğilimi sergileyen
mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı Nisan ayında kazanlar ve
makinalar ithalatının altına gerilemiştir. Bu dönemde mineral
yakıtlar ve yağlar ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine
kıyasla %33,8 düşerken, kazanlar ve makinalar ithalatı %5,7
artmıştır. Ayrıca, başta ara malı ithalatı olmak üzere mal
gruplarına göre ithalat hacminde gözlenen genele yayılan
düşüş devam etmiştir.
Dış ticaret açığındaki daralmada ivme kaybı sürebilir.
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ihracatını yıllık bazda %8,3 oranında artıran motorlu kara
taşıtları gelmektedir. Motorlu kara taşıtlarını %8,2’lik
yükselişle kazanlar ve makinalar izlerken, örme giyim eşyası
ihracatındaki %10,8’lik artış da ihracatı desteklemiştir. Diğer
taraftan, bu dönemde altın ihracatındaki düşüşün etkisiyle
kıymetli taşlar ve metallerin ihracatı 1 milyar USD’den fazla
azalarak ihracat performansını baskı altında bırakmıştır.
Ayrıca, demir ve çelik ihracatındaki gerilemenin Nisan’da hız
kazanması da dış ticaret görünümünü olumsuz etkilemiştir.
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Son dönemde yukarı yönlü hareketlerin gözlendiği petrol
fiyatlarının yanı sıra başta AB ülkeleri kaynaklı olmak üzere
dış talebin seyri dış ticaret dengesi açısından belirleyici
olmaya devam edecektir. Irak ve Rusya gibi ihraç
pazarlarımızdaki sorunların sürmesi beklenirken, iç talebin
canlılığını koruması ile birlikte ithalattaki düşüşün bir miktar
ivme kaybetmesi önümüzdeki aylarda dış ticaret rakamlarını
olumsuz etkileyebilecektir.
Kaynak: TÜİK, Datastream

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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