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Haziran ayında dış ticaret açığı daraldı.  

Haziran’da ihracat yıllık bazda %2,3 oranında artark en, 

ithalat %1,5 oranında azal mıştır. Böyl ece, bu dönemde dış 

ticaret açığı  %9,1 oranında daralarak 6 milyar USD olmuştur. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı da %68,7 düzeyine 

yükselmiştir.  

2017 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, 

ihracat % 8,2, ithalat da % 8,7 oranında genişlemişti r. Bu 

dönemde dı ş ticaret açığı % 10 oranında artarak 30,9 milyar 

USD olmuştur.  

Kara ve hava taşıtları ihracatında artış...  

Yıl genelinde gü çlü ihracat performansı sergileyen motorlu 

kara taşıtlarında ihracat, Haziran’da bir önceki yılın aynı 

ayına göre 384 milyon USD artarak 2,2 milyar USD olmuştur.   

Bu dönemde, hava taşıtları v e bunların aksam v e parçaları 

ihracatı da 300 milyon U SD’nin üzerinde genişleyerek 

ihracatı olumlu yönde etkilemiştir.  

Haziran ayın da AB ülkel erine yönelik ihracat yatay bir seyir 

izlerken, Y akın ve Orta Doğu ülkel erine yapılan ihracat yıllık 

bazda %3 oranında daralmı ştır. Bu dönemde BAE v e ABD’ye 

ihracatın  sırasıyla %46,7 ve %41,3 oranında artması dikkat 

çekmi ştir.  BAE’ye ihracattaki  artışta altın önemli rol 

oynarken, ABD’ye yön elik ihracatta hava taşıtları ve bunların 

aksam v e parçaları ön plana çıkmı ştır.  

Altın ve enerji ithalatında artış...  

Haziran’da altın v e enerji  ithalatında kaydedilen artış,  

ithalattaki daralmayı önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Ham 

petrol ithalatının ton bazında Haziran’da bir önceki yılın aynı 

ayına göre %6,9 artmasının da etkisiyl e en erji ithalatı tutar 

bazında % 8,9 oranında genişl emi ştir. Bu dönemde, altın 

ithalatı ise 1,4 milyar USD artarak 2 milyar USD düzeyine 

ulaşmıştır. Altın i thalatında  İsviçre,  BAE, Avustralya ve 

Kanada ön plana çıkmı ştır.  

Almanya ile dış ticaret...  

Yılın ilk yarısı itibarıyla en büyük ihracat pazarı mız olan 

Almanya’ya yönelik ihracat geçtiği miz yılın aynı dönemine 

göre %3,5 oranında artarak 7 milyar USD ol muştur. Söz 

konusu artışa rağmen Al manya’ya ihracatın toplam 

ihracatımı z içindeki payı bu dönemde 0,5 puan gerileyerek 

%9,3 olmuştur. Al manya’ya yapılan ihracatta bu dönemde 

ulaşım araçları ve tekstil ürünleri ön plana çıkmıştır.   

Almanya’dan gerçekleştirilen i thalat yılın ilk yarı sında yıllık 

bazda %12,9 oranında azalarak 9,5 milyar U SD olmuştur. 

Almanya, ithalatı mız içindeki % 8,8’lik payı il e Çin’in ardından 

ikinci sırada yer al maktadır.  

Beklentiler 

Son dön emde petrol  fiyatlarında gözl enen artı şın enerji 

ithalatı üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini, buna ek 

olarak yılın ilk altı ayında toplam ithalatın %7,4’ünü 

oluşturan al tın ithalatının önümüzdeki  dönemde devam 

etmesinin dış ticaret göstergelerini olumsuz yönde 

etkileyebil eceğini düşünüyoruz. İhracat tarafında ise 

Almanya ile yaşanan sorunların yansımaları önem 

taşı maktadır. Öte yandan, EUR/USD paritesindeki artış 

eğilimi AB ülkelerine yönelik ihracatı olu mlu yönde 

etkileyebil ecek  bir gelişme olarak değerlen dirilmektedir.  
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Dış Ticaret Dengesi

Değişim Değişim

2016 2017 (%) 2016 2017 (%)

İhracat 12,9 13,2 2,3 71,6 77,5 8,2

İthalat 19,5 19,2 -1,5 99,7 108,3 8,7

Dış Ticaret Dengesi -6,6 -6,0 -9,1 -28,1 -30,9 10,0

Karşılama Oranı (%) 66,1 68,7 - 71,8 71,5 -

Haziran Ocak-Haziran
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(12 aylık kümülatif, yıllık % değişim)

İhracat
İthalat
Altın Hariç İhracat
Altın Hariç İthalat

2017 (Δ%) % Pay

Motorlu kara taşıtları 1.254 1.476 17,7 20,4

Giyim eşyası 1.367 1.339 -2,1 18,5

Güç üreten makineler 571 573 0,5 7,9

Meyve ve sebzeler 462 444 -3,9 6,1

Teksitil ürünleri 467 441 -5,4 6,1

Demir, çelik 317 370 16,4 5,1

Elektrik makinaları 364 349 -4,3 4,8

Makina aksamları 278 286 3,0 4,0

Kauçuk ve kauçuktan eşya 213 240 12,7 3,3

Diğer madenler 173 191 10,7 2,6

Diğer 1.519 1.520 0,0 21,0

Toplam 6.985 7.229 3,5 100

2016

Almanya'ya İhracat (Ocak-Haziran, milyon USD)
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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://ek onomi.isba nk.com .tr adresin den erişebilirsiniz.  
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