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Dış ticaret açığı genişlemeye devam etti. 

Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 

oranında azalmıştır. İthalat ise bu dönemde %1,6 oranında 

artmıştır. Böylece Şubat ayında dış ticaret açığı 2016’nın aynı 

ayına kıyasla %15 genişlemiştir.  

Son 12 aylık verilere bakıldığında, Ocak ayı itibarıyla artan 

ihracat hacminin Şubat’ta bir miktar ivme kaybettiği 

görülmektedir. İthalat hacmindeki daralma eğilimi de 

zayıflamaya devam etmiştir. 

Sektörler genelinde ihracat düşüşü... 

Ocak ayında sektörler genelinde gözlenen ihracattaki yükseliş 

eğilimi Şubat ayında tersine dönmüştür. En fazla ihracat yapan 

ilk 10 sektörün yalnızca 3’ü ihracatını yıllık bazda artırmayı 

başarmıştır. Motorlu kara taşıtları imalatı Şubat ayında 

ihracatını geçen seneye kıyasla %13 oranında arttırarak en 

fazla ihracat yapan sektör konumunu korumuştur. Emtia 

fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle demir-çelik ile mineral 

yakıtlar, ihracat artışı kaydeden diğer iki sektör olmuştur. Şubat 

2016’da 1,7 milyar USD ile en fazla ihracatı gerçekleştiren 

kıymetli metal ve taşlar grubu ise 2017’nin aynı döneminde %

44,5’lik düşüş kaydetmiştir. Böylece sektör üçüncü sıraya 

gerilemiştir.  

Ülke gruplarına göre bakıldığında; Orta Doğu ülkelerine yönelik 

ihracatın Şubat’ta artmaya devam ettiği görülmektedir. Birleşik 

Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik ihracatın geçen yılki 

seviyesinin yaklaşık 3 katına çıkması dikkat çekmektedir. 

Böylece BAE, Şubat’ta Almanya’nın ardından en büyük ikinci 

pazarımız olmuştur. AB ülkelerine yapılan ihracat ise %3,2 

oranında daralmıştır. İngiltere’ye yapılan ihracattaki %33,4’lük 

düşüş öne çıkmaktadır. 

Türkiye’ye uyguladığı ithalat yasağıyla gündemde olan 

Rusya’ya ihracatımız ise Şubat’ta da geçmiş yıllara kıyasla zayıf 

seyretmeye devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde yeni bir 

gelişme yaşanmadığı takdirde ihracatta mevcut seviyelerin 

korunacağını tahmin ediyoruz. 

Enerji ithalatında artış... 

Enerji ithalatı Ocak ayının ardından Şubat’ta da yükselmiştir. 

Mineral yakıtlar ve yağlar ithalatı %42,8 oranında artarak en 

fazla ithalat yapılan kalem olmuştur. Kıymetli metal ve taş 

ithalatında yaşanan yükseliş de dikkat çekmiştir. Enerji 

fiyatlarındaki artışın etkisiyle aramalı ithalatı yükselirken, 

sermaye malı ile tüketim malı ithalatı azalmıştır.  

Beklentiler… 

Önemli ihraç pazarlarımızdaki sorunların sürdüğü bir ortamda, 

TL’deki değer kaybının ihracat performansı üzerindeki etkisinin 

sınırlı kaldığı izlenmektedir. Emtia fiyatlarının ithalattaki 

etkisinin tersine döndüğü de dikkate alındığında dış ticaret 

açığının önümüzdeki dönemde genişlemeye devam etmesini 

bekliyoruz. Bu tablo zayıf turizm gelirleri ile birleştiğinde cari 

açık açısından da yukarı yönlü bir seyre işaret etmektedir.  
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(*) Şubat 2017 itibarıyla 12 aylık kümülatif. 
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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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