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İktisadi Araştırmalar Bölümü
İspanya ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerine yapılan ihracat
hacmindeki artışlar öne çıkmıştır.

Dış ticaret açığında genişleme…
Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,4,
ithalat %9,9 oranında artmıştır. Böylece, bu dönemde dış
ticaret açığı yıllık bazda %16,7 oranında genişlemiştir.

Enerji ithalatı dış ticaret açığındaki genişlemede ana
unsur olmaya devam ediyor.

2017 yılının ilk dört ayı itibarıyla ihracat %8,7 oranında
yükselirken, ithalat da %8,3 oranında artmıştır. İlk dört aylık
dönemde dış ticaret açığının sadece Mart ayında daralması
dikkat çekmektedir.

2017’nin ilk 4 ayında Türkiye miktar bazında yılın aynı
dönemine kıyasla %15,5 daha fazla ham petrol ithalatı
gerçekleştirmiştir. Petrol fiyatları da aynı dönemde bir
önceki yıla kıyasla %48,7 daha yüksek düzeyde
bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin enerji faturasının

İhracatta motorlu kara taşıtları güçlü görünümünü
koruyor.

Enerji İthalatı ve Petrol Fiyatları
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Yurt dışı talepteki olumlu seyir paralelinde Nisan ayında
ihracatını yıllık bazda %20,2 artıran motorlu kara taşıtları en
fazla ihracat yapılan sektör olmaya devam etmiştir. Nisan
ayında ihracattaki yükselişte önemli etkisi olan bir diğer
unsur altın olmuştur. Bu dönemde, altın ihracatı bir önceki
yılın aynı ayına göre 424 milyon USD artmıştır. Ayrıca, metal
fiyatlarındaki yükseliş paralelinde demir ve çelik
ihracatındaki güçlü görünüm Nisan ayında da devam etmiş,
bu sektörün yaptığı ihracat yıllık bazda %80’in üzerinde
yükselmiştir.
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yılın ilk 4 ayında %37,6 oranında yükselmesine yol açmıştır.

Altın İthalatı

Ekim 2016’dan bu yana nispeten güçlü seyreden altın
ithalatı Nisan ayında da sürmüş ve ithalat üzerinde yukarı
yönlü baskı yaratmıştır. Nisan ayında, Türkiye yıllık bazda
766 milyon USD daha fazla altın ithalatı gerçekleştirmiştir.

1,5

1,0

Beklentiler…
Başlıca petrol üreten ülkelerin üretimi azaltma kararını
uzatması petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemde düşüş
yaşanmayacağına işaret etmektedir. Petrol fiyatlarının aylık
ortalama 50 USD/varil seviyesinin altına inmeyeceği
varsayımı altında, enerji ithalatının toplam ithalat üzerinde
yılın son çeyreği hariç olmak üzere baskı yaratmaya devam
etmesini bekliyoruz. Öte yandan, Mayıs ayında motorlu kara
taşıtları ve demir-çelik imalatında kapasite kullanım oranının
artış kaydetmeye devam etmesi, bu sektörlerin ihracatının
bu dönemde de güçlü seyretmeye devam ettiğine işaret
etmektedir. Bu çerçevede, altın ticaretinin Mayıs ayında da
dış ticaret açığının gelişiminde belirleyici olduğunu
düşünüyoruz.

0,5

0,0

Oca.1 6

Nis.16

Tem.1 6

Eki.16

Oca.1 7

Nis.17

Orta Doğu’ya ihracat artmaya devam etti.
Son dönemde Orta Doğu ülkelerine yönelik artan ihracat
hacmi Nisan ayında da bu seyrini korumuştur. Bu gelişmede,
başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere söz konusu
coğrafyada yer alan ülkelere gerçekleştirilen altın ihracatı
belirleyici olmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerine yönelik
ihracatın ise sınırlı oranda arttığı izlenmektedir. Bu bölgede,
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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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