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Mayıs
(milyar USD)
İhracat
İthalat
Dış Ticaret Dengesi
Karşılama Oranı (%)

2015
11,1
17,9
-6,8
62,0

Değişim

2016
12,1
17,2
-5,1
70,6

(%)
9,6
-3,8
-25,5
-

Makina ithalatı Mayıs’ta da enerjinin üzerinde...

Dış ticaret açığı daralmaya devam etti.
Mayıs’ta ihracat %9,6 ile Mart 2014’ten bu yana en hızlı yıllık
artışını kaydetmiştir. İthalat ise yıllık bazda %3,8 daralarak
son 18 ayın en hafif düşüşünü sergilemiştir. Bu dönemde dış
ticaret açığı daralma eğilimini sürdürerek 5,1 milyar USD ile
piyasa beklentilerine yakın düzeyde gerçekleşmiştir.
Yılın ilk beş ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
ihracat %4,4, ithalat %9,5 düşmüştür. Böylece dış ticaret
açığı yıllık bazda %21 oranında daralarak 21,4 milyar USD’ye
inmiştir.
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İhracattaki artışı otomotiv,
sektörleri destekledi.

da desteğiyle Almanya’yı geçerek ihracatımızda ilk sıraya
yükselmiştir. Rusya ile olan ticari ilişkiler ise zayıflamaya
devam etmiştir. Diğer taraftan, son günlerde Türkiye ile
Rusya arasındaki sorunların çözülmesine yönelik tarafların
attığı adımlar önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri
iyileştirmektedir.

21,4

Mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı yıllık bazda %37,1 ile hızlı
düşüş kaydetmiştir. Geçtiğimiz ay bu kalemin üzerine çıkan
kazanlar ve makinalar Mayıs’ta da ithalatta 1. sırada yer
almıştır.
Tüketim malı ithalatının Nisan’daki düşüşün ardından
Mayıs’ta yıllık bazda artması iç talebe yönelik olumlu sinyal
verirken, ara malı ve yatırım malları ithalatındaki düşüş ivme
kaybederek de olsa sürmüştür.
Brexit’in Türkiye’nin dış ticaret performansına olası
yansımaları...
Brexit kararının ardından yurt içinde Türkiye ile İngiltere
arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin soru işaretleri
gündeme gelmiştir. İngiltere’nin ihracatımız içindeki payının
bu ülke ekonomisindeki göreli toparlanma ve diğer ihraç
pazarlarımızdaki sorunlar paralelinde 2013 yılından bu yana
yükseliş eğilimi sergilediği izlenmektedir. Nitekim, Mayıs
itibarıyla 12 aylık kümülatif verilere göre, İngiltere toplam
ihracatımızda %7,9’luk (11,2 milyar USD) payı ile
Almanya’nın ardından 2. sırada bulunmaktadır. İthalatımızda
ise bu ülke %2,7 (5,5 miyar USD) ile düşük bir ağırlığa
sahiptir.
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Motorlu kara taşıtları ihracatının Mayıs’ta yıllık bazda %41
oranında artması dikkat çekmiştir. İhracat performansında
kazanlar ve makineler ile tekstil ürünleri de belirleyici
olurken, 1,1 milyar USD düzeyinde gerçekleşen altın
ihracatının da desteğinin önemli olduğu izlenmektedir. Diğer
taraftan, bu dönemde toplam ihracatımız içinde %7’nin
üzerinde paya sahip olan demir-çelik ve demir-çelikten eşya
kalemlerinin yanı sıra
%2’nin üzerinde yer tutan meyve
ihracatının gerilemeyi sürdürmesi ihracat üzerinde baskı
yaratmıştır.
Mayıs’ta İngiltere Almanya’yı geçerek ihracatımızda
ilk sıraya yerleşti.
AB ülkelerine yönelik ihracattaki artış Mayıs’ta özellikle
motorlu kara taşıtları ve altın ihracatındaki güçlü görünüm
paralelinde ivme kazanmıştır. Böylece, geçtiğimiz yılın Mayıs
ayında %42,5 olan AB ülkelerinin toplam ihracatımız içindeki
payı bu yılın aynı döneminde %48,5 olmuştur. AB
üyeliğinden ayrılmaya hazırlanan İngiltere bu dönemde
yaklaşık 600 milyon USD tutarındaki güçlü altın ihracatının

İngiltere'yle Ticari İlişkilerimiz
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İngiltere karşısında net ihracatçı konumunda olan
Türkiye’nin gerek ihraç ettiği gerekse ithal ettiği ürünlerde
yoğunlaşma gözlenmektedir. Motorlu kara taşıtları, giyim
eşyası ve parasal olmayan altın ihracatımızın yarısından
fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca, bilgisayarlar, elektronik ve
optik ürünler, giyim eşyası ve otomotiv sektörünün İngiltere
pazarına önemli ölçüde bağımlı olduğu izlenmektedir. En
fazla ithal ettiğimiz kalemlerde ise güç üreten makineler,
motorlu kara taşıtları ve metal cevheri öne çıkmaktadır.
Kaynak: TÜİK, Datastream

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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Sektörler Bazında İngiltere'ye Yapılan İhracatın İlgili Sektörün Toplam İhracatındaki Payı
(2015)
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Brexit için 2 yıllık bir geçiş süreci öngörüldüğü dikkate
alındığında, taraflar arasındaki ticari ilişkiler açısından kısa
vadede önemli bir risk bulunmadığı düşünülmektedir. Ancak
Brexit’in, İngiltere ve/veya AB ekonomilerini orta ve uzun
vadede zayıflatması durumunda özellikle ihracatımız
üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabilecektir. Ayrıca, en büyük
ihraç pazarımız olan AB’de tetikleyebileceği siyasi
gelişmelere bağlı olarak Brexit dolaylı yoldan da ülkemiz
ekonomisini olumsuz etkileyebilecektir.

Yakın dönemde ise, Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan
iyileşme dış ticaret performansımızı destekleyebilecektir.
Bu çerçevede, ihracatın olumlu bir seyir izlemesini, iç
talepteki güçlenmeye karşılık petrol ve emtia fiyatlarındaki
ılımlı seyir paralelinde ithalatın aşağı yönlü trendini ivme
kaybederek de olsa sürdürmesini bekliyoruz.

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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