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Dış ticaret açığı %10,3 oranında genişledi.  

Ocak ayında gerek ihracat gerekse ithalat hacmi hızlı 

biçimde yükselmiştir. Geçtiğimiz senenin aynı ayında ihracat 

ve ithalat yıllık bazda %20 civarında düşüş göstermişti. 

2017’nin ilk ayında ise ihracat hacmi  geçen yılın aynı ayına 

göre %18,1 ile 4 yıldan uzun sürenin en hızlı artışını 

kaydetmiştir. Bu dönemde ithalat da enerji fiyatlarında 

düşük baz etkisinin devreye girmesiyle %15,9 ile son 3 yılın 

en sert yükselişini sergilemiştir. Böylece dış ticaret açığı 

geçen yılın Ocak ayına kıyasla %10,3 oranında genişlemiştir. 

Son 12 aylık verilere bakıldığında, ihracat hacminin Şubat 

2015’ten bu yana ilk defa genişlediği görülmektedir. İthalat 

hacmindeki daralma ise ivme kaybetmeye devam etmiştir. 

Otomotiv ihracatı gücünü korudu. 

Ocak ayında ihracat hacmindeki yükselişin TL’deki değer 

kaybının etkisiyle sektörler geneline yayıldığı izlenmektedir.  

En fazla ihracatın yapıldığı ilk 20 sektörden yalnızca 4’ünde 

ihracat azalmıştır. 2016 yılında en fazla ihracatın yapıldığı 

otomotiv sektörü, bu konumunu 2017’nin ilk ayında da 

sürdürmüştür. Bu dönemde altın ihracatının güçlü 

performansı da ön plana çıkmıştır. Altın ihracatı yıllık bazda 

%151,4 oranında genişlemiştir. Altın ithalatının da yüksek 

oranda artması sonucunda altın ihracatı dış ticaret dengesi 

üzerinde etki yaratmamıştır.   

Ocak ayında toparlanma yaşanan ihracat pazarlarının 

başında Orta Doğu ülkeleri gelmektedir. Jeopolitik 

gelişmelerin olumsuz etkilediği Irak’a yönelik ihracat Ocak’ta 

%47,8 artmıştır. Böylece Irak, Almanya’nın ardından en 

büyük ikinci ihracat pazarımız olmuştur. Birleşik Arap 

Emirlikleri’ne yapılan ihracat da bu dönemde %129,3 ile hızlı 

yükselmiştir. Bu ülkeye yönelik ihracatın artmasında altın 

ihracatı belirleyici olmuştur. Bu gelişme doğrultusunda, 

ihracatın %37,3 oranında arttığı Yakın ve Orta Doğu 

ülkelerinin toplam ihracatımız içindeki payı yükselmiştir. AB 

ülkelerine yönelik ihracat da %12 artış kaydederek halen 

ihracat performansımızı desteklemeyi sürdürmektedir.  

Enerji ithalatında sert yükseliş… 

Enerji fiyatlarında düşük baz dönemine geçilmesi ile birlikte 

enerji ithalatı yeniden yıllık bazda artış göstermiştir. Eylül 

2014’ten bu yana yıllık bazda gerileyen enerji ithalatı Ocak 

ayında sert geçen kış koşullarının da etkisiyle geçen yılın 

aynı ayına kıyasla %42,4 yükselerek en fazla ithalat yapılan 

fasıl olmuştur.  

Beklentiler... 

Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi 

paralelinde ithalat hacminin artacağını tahmin ediyoruz. 

TL’nin zayıf seyrinin ihracata sağladığı desteğin ise dış 

ticaret açığındaki genişlemeyi sınırlandıracağını 

düşünüyoruz. Ayrıca, en büyük ihraç pazarımız olan AB 

ülkelerinde ekonomik aktivitenin olumlu seyrini 

sürdürmesinin de ihracat hacmi açısından  belirleyici bir 

unsur olmasını bekliyoruz.  
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Değişim

2016 2017 (%)

İhracat 9,5 11,3 18,1

İthalat 13,5 15,6 15,9

Dış Ticaret Dengesi -3,9 -4,3 10,3

Karşılama Oranı (%) 71,0 72,4 -
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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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