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Dış ticaret açığında daralma... 

Temmuz ayında ihracat yıllık bazda %11,5 oranında, ithalat 

da %19,7 oranında azalmıştır. İthalatın ihracattan daha hızlı 

düşmesi dış ticaret açığının daralmasına imkan vermiştir. 

Böylece, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 7,1 milyar USD olan 

dış ticaret açığı, bu yılın aynı ayında 4,8 milyar USD’ye 

gerilemiştir. 

İlk 7 ay itibarıyla 81,5 milyar USD düzeyinde gerçekleşen 

ihracat hacmi 2011 yılından bu yana en zayıf  performansını 

sergilemiştir. Bu dönemde ihracat yılık bazda %3,6, ithalat    

%8,6 oranında düşüş kaydetmiştir. Böylece dış ticaret açığı 

ilk 7 ayda %18,9 oranında daralarak 32,8 milyar USD’ye 

gerilemiştir. 

Altın ihracatında güçlü artış... 

Temmuz’da ihracattaki düşüşte 9 günlük bayram tatili de rol 

oynamıştır. Nitekim takvim etkisinden arındırılmış verilere 

göre ihracattaki azalma bu dönemde geçen yılın aynı ayına 

göre %6,8 oranında gerçekleşmiştir. Temmuz’da başlıca 

ihracat kalemlerinin hemen hepsinde düşüş yaşanmıştır. 

Makine, demir-çelik, elektronik ve hazır giyim bu dönemde 

ihracat hacmi düşen başlıca sektörler olmuştur. Diğer 

taraftan, otomotiv ile kıymetli metal ihracatında kaydedilen 

yükseliş ihracat hacmindeki daralmayı sınırlandırmıştır. 

Özellikle altın ihracatının yıllık bazda 689 milyon USD 

artması ön plana çıkan bir gelişme olmuştur. 

İlk 7 ay itibarıyla en fazla ihracat sırasıyla otomotiv, kıymetli 

metaller ve makine sektörleri tarafından yapılmıştır. Bu 

dönemde de en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 10 sektörün 

7’sinde ihracat hacminin daralması, ihracat kaybının 

sektörlerin geneline yayıldığına işaret etmektedir. 

AB ülkelerinin ihracat içindeki payı artıyor. 

Son dönemde artma eğiliminde olan AB ülkelerine yönelik 

ihracat Temmuz ayında düşüş kaydetmiş olsa da, bu bölgeye 

yönelik ihracattaki kayıp diğer ülke gruplarına kıyasla daha  

sınırlı olmuştur. Bu sayede, toplam ihracat hacmimiz içinde 

AB ülkelerinin payı yükselme eğilimini korumuş ve ilk 7 ayda 

%48,6 olmuştur. 

Enerji ithalatındaki düşüş sürüyor. 

Düşük düzeylerdeki seyrini sürdüren emtia fiyatlarına bağlı 

olarak mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı gerilemeye devam 

etmektedir. Böylece, Temmuz ayında da makine en fazla 

ithalatın yapıldığı fasıl olmuştur. Mineral yakıtlar ve yağlar 

ithalatı Temmuz’da yıllık bazda %31,1 oranında daralırken,               

Ocak-Temmuz dönemindeki düşüş %36,5 olmuştur. İlk 7 

ayda toplam ithalat hacmi 10,7 milyar USD azalırken, bu 

kalemdeki  düşüş 8,6 milyar USD olmuştur. 

Beklentiler... 

Temmuz ayında dış ticaret açığında kaydedilen daralmaya 

karşın ihracattaki azalış dikkat çekmiştir. Bu durumun ne 

ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığının 

değerlendirilmesi açısından önümüzdeki dönemde 

açıklanacak verilerin izlenmesi büyük önem taşımaktadır.  

1 

 Kaynak: TÜİK, Datastream     

Dış Ticaret Dengesi – Temmuz 2016  

İktisadi Araştırmalar Bölümü 

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016

İhracat

(Ocak-Temmuz, milyar USD)

2011-2015 ortalaması

Değişim

2015 2016 (%)

İhracat 11,1 9,9 -11,5

İthalat 18,2 14,6 -19,7

Dış Ticaret Dengesi -7,1 -4,8 -32,5

Karşılama Oranı (%) 61,1 67,3 -

Dış Ticaret Dengesi (milyar USD)

Temmuz

100

110

120

130

140

150

160

2011 2012 2013 2014 2015 2016

İthalat

(Ocak-Temmuz, milyar USD)

2011-2015 ortalaması

1

2

3

4

5

6

7

8

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Başlıca İhracat Pazarları

(12 aylık kümülatif, toplam ihracata % oran)
AB Yakın ve Orta Doğu
Kuzey Afrika (sağ eksen) Diğer Asya (sağ eksen)
Rusya (sağ eksen)

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://ekonomi.isbank.com.tr/


31 Ağustos 2016 

 

ekonomi.isbank 

 

3 

 

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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