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İhracat hacmi azaldı.

metaller ile kazanlar ve makinalar izlemektedir.

Ekim ayında ihracat yıllık bazda %3 oranında gerilerken,
ithalat %0,5 oranında yükselmiştir. Böylece bu dönemde dış
ticaret açığı yıllık bazda %13,2 oranında artarak 4,2 milyar
USD olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz
yılın aynı ayına kıyasla 2,7 puan azalarak %75,5 düzeyinde
gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
verilere göre bakıldığında ise, Ekim’de ihracatın bir önceki
aya kıyasla %2,5 oranında arttığı, ithalatın %1,7 oranında
gerilediği görülmektedir.

Ocak–Ekim döneminde, AB ülkeleri en büyük ihracat
pazarımız olmayı sürdürmüştür. 2015 yılının ilk on ayında
%44,0 olan AB ülkelerinin toplam ihracatımız içindeki payı
bu yılın aynı döneminde %48,5’e yükselmiştir.
Altın ithalatında güçlü yükseliş...
Ekim ayında en fazla ithalat mineral yakıtlar ve yağlar
kaleminde gerçekleştirilmiştir. Bu kalemdeki ithalat enerji
fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yıllık bazda %16,9 oranında
gerilemiştir. Son aylarda en fazla dış alım yapılan sektör olan
kazanlar ve makinalar, Ekim’de ikinci sırada olsa da OcakEkim döneminde ilk sırayı almaktadır.

Yılın ilk 10 aylık döneminde, ihracat 2015 yılının aynı
dönemine kıyasla %2,8 azalırken, emtia fiyatlarındaki zayıf
seyrin etkisiyle ithalattaki gerileme %5,8 olmuştur. Bu
gelişmeler çerçevesinde, bu dönemde dış ticaret açığı geçen
yılki düzeyin altında kalmıştır.

Altın ithalatının Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla
hızlı yükseliş kaydettiği izlenmektedir. Nitekim, bu dönemde
203 milyon USD seviyesinden 949 milyon USD’ye çıkan altın
ithalatı, aylık bazda son iki yılın en yüksek düzeyinde
gerçekleşmiştir.
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Son 12 aylık dönemdeki gerçekleşmelere bakıldığında, dış
ticaret açığının 56,8 milyar USD ile son aylarda yatay
seyrettiği izlenmektedir. Enerji ticareti hariç olarak
değerlendirildiğinde ise, dış ticaret açığının 32,6 milyar USD
ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıktığı görülmektedir.
Otomotiv ihracatı güçlü görünümünü koruyor.
Ekim’de en fazla ihracat motorlu kara taşıtları sektörü
tarafından gerçekleştirilirken, altın ihracatının katkısıyla
kıymetli metaller en fazla ihracatın yapıldığı ikinci fasıl
olmuştur. Bu iki faslın haricinde en fazla ihracat yapan ilk 10
sektör arasında ihracatını yıllık bazda artıran yegane sektör
demir çelik olmuştur.
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Beklentiler...
Eylül ayının ardından Ekim’de de dış ticaret açığı özellikle
ihracattaki zayıf performansa bağlı olarak genişlemiştir.
İthalat tarafında ise, emtia fiyatlarının olumlu etkisinin
azalmaya devam ettiği izlenmektedir. Makroihtiyati
tedbirlerin bir miktar gevşetilmesinin iç talebi ve dolayısıyla
ithalatı destekleyebileceği, buna karşın TL’de son dönemde
yaşanan hızlı değer kaybının ithalat üzerinde baskı
yaratabileceği değerlendirilmektedir.

İlk 10 aylık dönemde de motorlu kara taşıtları en çok ihracat
yapılan sektör konumunu korumaktadır. Bu sektörü kıymetli
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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.
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