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Dış ticaret açığı genişledi. 

Haziran ayında ihracat yıllık bazda %8,1 artarken, Ağustos 

2014’ten bu yana düşen ithalat ilk defa yükseliş 

kaydetmiştir. Bu dönemde %7 oranında artarak 19,5 milyar 

USD düzeyinde gerçekleşen ithalat hacmi son 1,5 yılın en 

yüksek aylık düzeyine ulaşmıştır. İthalatta yaşanan yukarı 

yönlü hareketin etkisiyle dış ticaret açığındaki daralma da 

sona ermiştir. Böylece Haziran’da dış ticaret açığı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %5 oranında genişlemiştir. 

Yılın ilk yarısında ise, geçen senenin aynı dönemine kıyasla 

hem ihracat hem de ithalat azalmıştır. Ancak, ithalatın daha 

hızlı düşmesine bağlı olarak dış ticaret açığı yıllık bazda %16 

oranında daralmıştır. 

Altın ihracatında yükseliş… 

Haziran’da en fazla ihracat yapılan ilk 10 faslın 7’si yıllık bazda 

büyüme kaydetmiştir.  Otomotiv ile makine sektörü bu 

dönemde en fazla ihracat yapılan sektörler olarak öne 

çıkmıştır. Ayrıca, altın ihracatı da güçlü görünümünü 

sürdürerek ihracat performansına önemli katkı sağlamıştır. 

İlk altı ayda da en fazla ihracat otomotiv sektörü tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Altın ihracatının desteğiyle kıymetli 

metallerin makine ve giyim eşyası gibi ihracatçı sektörlerin 

önünde yer aldığı görülmüştür. 

Haziran’da AB ülkelerine yönelik ihracat diğer ülke 

gruplarının tamamına yakınına kıyasla daha olumlu bir 

performans sergilemiştir. Almanya, bu dönemde en büyük 

ihracat pazarı olmuştur. Mayıs ayında ilk sırada bulunan 

İngiltere ise yıllık bazda ihracatta kaydedilen %36,3’lük 

artışa karşın ikinci sırada yer almıştır. AB-28 ülkelerinin 

toplam ihracatımız içindeki ağırlığı yükselmeye devam 

etmiştir. Diğer taraftan, son dönemde ikili ilişkilerde yaşanan 

iyileşmenin İsrail ve Rusya ile ticari ilişkilere olumlu 

yansıyacağı düşünülmektedir. 

Enerji ithalatındaki düşüş sürüyor. 

Mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı ivme kaybetmekle birlikte 

aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Nitekim bu kalemde 

ithalat Haziran’da yıllık bazda %29,9 oranında daralırken, ilk 

6 ayda düşüş %37,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Kazanlar ve makinalar en fazla ithalat yapılan fasıl olmaya 

devam etmektedir. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla %7,2 artan kazanlar ve makineler ithalatı 

toplam ithalatın %13,8’ini oluşturmuştur. Haziran’da 

elektronik ve metal eşya ithalatının hız kazanmasıyla birlikte 

Çin’den yapılan ithalat da yıllık bazda %27,5 oranında 

büyümüştür. Ayrıca, uçak alımı nedeniyle ABD’den yapılan 

ithalatın da bu dönemde hızlı artış kaydettiği izlenmektedir.  

İlk 6 aydaki gerçekleşmeler, emtia fiyatlarının düşük seyrini 

korumasıyla hammadde ithalatının azalışını sürdürdüğünü, 

tüketim malları ithalatının ise sınırlı oranda azaldığını 

göstermiştir. Yatırım malları ithalatı ise Haziran ayındaki 

güçlü artışın da etkisiyle toparlama eğilimi sergilemiştir.  

Beklentiler... 

Emtia fiyatlarının düşük seyrini korumasının ithalat hacmi 

üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasına karşın Haziran’da 

ithalatın yükselişe geçmesi dikkat çekici bir gelişme 

olmuştur. Bu durum dış ticaret açığındaki daralma eğiliminin 

sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerini beraberinde 

getirmiştir. Diğer taraftan, son dönemde Rusya ve İsrail’le 

olan sorunların giderilmesi yönünde atılan adımların ihracat 

rakamları üzerinde olumlu etkide bulunabileceği 

değerlendirilmektedir.  
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Dış Ticaret Dengesi

Değişim Değişim

2015 2016 (%) 2015 2016 (%)

İhracat 11,9 12,9 8,1 73,4 71,7 -2,4

İthalat 18,2 19,5 7,0 106,8 99,7 -6,7

Dış Ticaret Dengesi -6,2 -6,6 5,0 -33,3 -28,0 -16,0

Karşılama Oranı (%) 65,7 66,3 - 68,8 71,9 -

(milyar USD)
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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 https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 
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