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sektör olmuştur. Kıymetli metaller ile kazanlar ve makinalar
motorlu kara taşıtlarını izlemiştir. Bu dönemde ihracat
hacminde yaşanan düşüşe karşın, en fazla ihracat
gerçekleştiren 4 sektörün tamamının ihracatının artması
dikkat çekmektedir.
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AB’nin ihracat içindeki payı artıyor.
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Ağustos’ta Almanya en fazla ihracatın yapıldığı ülke
olmuştur. Bu ülkeyi İngiltere, Irak ve ABD takip etmiştir. Ülke
gruplarına göre bakıldığında ise AB ülkeleri en büyük ihracat
pazarımız olmayı sürdürmüştür. 12 aylık kümülatif verilere
göre AB ülkelerinin toplam ihracatımız içindeki payı %47,9
ile Nisan 2010’dan bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

Dış ticaret açığında daralma sürüyor...
Ağustos ayında ihracat yıllık bazda %7,7 oranında, ithalat da
%3,7 oranında artmıştır. İhracattaki artış oranının ithalatı
aşması dış ticaret açığındaki daralmanın sürmesine olanak
sağlamıştır. Böylece Ağustos ayında dış ticaret açığı
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,3 oranında gerileyerek
4,7 milyar USD olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı
ise geçtiğimiz yıla göre 2,7 puanlık artışla %71,7’ye çıkmıştır.
12 aylık kümülatif verilere göre de karşılama oranı 2009’dan
bu yana en yüksek seviye olan %71,8 olmuştur.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
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Ocak-Ağustos döneminde ihracat geçen yıla kıyasla %2,4
düşüşle 93,3 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu
dönemde ithalat ise %7,2 gerileyerek 130,8 milyar USD
olmuştur.
Otomotiv ihracatında güçlü artış...
Motorlu kara taşıtları ile kıymetli metal ihracatı güçlü seyrini
Ağustos ayında da korumuştur. Ağustos’ta motorlu kara
taşıtları ihracatı yıllık bazda %28,1 oranında artışla en fazla
ihracat yapılan sektör olma konumunu sürdürmüştür.
Kıymetli metal ihracatı ise bu ayda yıllık bazda kaydettiği
%39,2’lik artışla dikkat çekmektedir. Emtia fiyatlarındaki
zayıflığın etkisiyle geçtiğimiz yıla kıyasla zayıf bir
performans sergileyen demir çelik ihracatı Ağustos’ta yıllık
bazda %14,1 oranında yükselmiştir. Elektronik sektörü
ihracatındaki düşüşün ise Ağustos’ta da sürdüğü
izlenmektedir.
İlk 8 aylık döneme ilişkin verilere göre de motorlu kara
taşıtları yıllık bazda %13’lük artışla en fazla ihracat yapan
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Enerji ithalatındaki düşüşte ivme kaybı...
Ağustos ayında en fazla ithalat mineral yakıtlar ve yağlarda
yapılırken, kazanlar ve makinalar sektöründeki ithalat güçlü
kalmaya devam etmiştir. Petrol fiyatlarındaki zayıflığın
etkisiyle yıllık bazda gerileme eğilimi sergileyen enerji
ithalatındaki düşüş Ağustos ayında bir miktar ivme
kaybetmiştir.
Ocak-Ağustos döneminde geniş ekonomik sınıflandırmaya
göre bakıldığında yalnızca sermaye malı ithalatının artış
kaydettiği görülmektedir. Özellikle enerji fiyatlarındaki
düşüşün etkisiyle aramalı ithalatı ilk sekiz ayda yıllık bazda
%10’un üzerinde azalmıştır.
Çin’den yapılan ithalat artmaya devam etmiş ve bu ülke ana
tedarikçimiz olma konumunu korumuştur. Ağustos ayında
yapılan ithalatın %15,3’ü bu ülkeden yapılırken, Çin’i
Almanya ve Rusya takip etmiştir.
Beklentiler...
Temmuz ayında ihracatta yaşanan düşüşün ardından
Ağustos ayında gözlenen toparlanma olumlu bir gelişme
olarak kayda geçmiştir. Emtia fiyatlarının dış ticaret
rakamları üzerindeki olumlu etkisi azalarak da olsa devam
etmektedir. Rusya’yla olan ilişkilerdeki normalleşme
eğiliminin de katkısıyla önümüzdeki dönemde dış ticaret
performansındaki ılımlı seyrin devam edeceği tahmin
edilmektedir.
Kaynak: TÜİK, Datastream

1

30 Eylül 2016

ekonomi.isbank

Dış Ticaret Dengesi – Ağustos 2016
İktisadi Araştırmalar Bölümü

Türkiye İş Bankası A.Ş. - İktisadi Araştırmalar Bölümü
İzlem Erdem - Bölüm Müdürü
izlem.erdem@isbank.com.tr
Hatice Erkiletlioğlu - Müdür Yardımcısı
hatice.erkiletlioglu@isbank.com.tr
Eren Demir - Uzman
eren.demir@isbank.com.tr

Alper Gürler - Birim Müdürü
alper.gurler@isbank.com.tr
İlker Şahin - Uzman
ilker.sahin@isbank.com.tr
Mustafa Kemal Gündoğdu - Uzman Yrd.
kemal.gundogdu@isbank.com.tr

Gamze Can - Uzman Yrd.
gamze.can@isbank.com.tr
Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

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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