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Ocak’ta dış ticaret açığı hızlı genişledi. 

2018’in ilk ayında ihracat hacmi yıllık bazda %10,7 
oranında artarak 12,5 milyar USD olurken, ithalat hacmi 
%38 oranında yükselerek 21,5 milyar USD düzeyinde 
gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın Ocak 
ayına kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak 9,1 milyar USD oldu. 
Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %57,9 
seviyesine geriledi.  

12 aylık kümülatif verilere ihracat hacmi 158,2 milyar USD 
ile Ekim 2014’ten, ithalat hacmi de 239,7 milyar USD ile 
Aralık 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 
Böylece 12 aylık dış ticaret açığı 81,5 milyar USD’ye çıktı. 

Motorlu kara taşıtları ihracatı gücünü koruyor. 

2017 yılında tutar bazında en fazla ihracat 
gerçekleştirdiğimiz sektör olan motorlu kara taşıtları 
imalatı bu konumunu 2018’in ilk ayında da korudu. Yılın ilk 
ayında ihracat hacminde kaydedilen yıllık artışa en yüksek 
katkıyı ise başlıca ihracatçı sektörlerimizden olan demir 
çelik sağladı. Kazanlar ve makineler bu sektörü takip 
ederken, motorlu kara taşıtlarının imalatı ihracat artışına 
en fazla katkı veren üçüncü sektör oldu. Söz konusu üç 
sektör, ihracat hacminde yaşanan artışın yarısını 
oluştururken, kıymetli metaller ihracatında yaşanan sert 
daralma ihracat hacmindeki artışı 4,6 puan sınırladı.  

İhracatımızda Orta Doğu ülkelerinin payı geriledi. 

Ocak ayında, jeopolitik gelişmelerin ön planda olduğu Orta 
Doğu ülkeleri dışındaki başlıca ihraç pazarlarımıza yönelik 
ihracatımız artmaya devam etti. Bu dönemde, sırasıyla 
Almanya, İngiltere ve İtalya ihracatımızda ilk üç sırayı aldı. 
Geçtiğimiz yıla kıyasla ihracatımızın %6,4 oranında 
daraldığı Irak ise, en büyük ihraç pazarlarımız arasında 4. 
sırada bulunuyor. Bu çerçevede, ülke grupları arasında AB 
ülkelerinin payı yükselişini sürdürürken, Yakın ve  Orta 
Doğu ülkelerinin toplam ihracat hacmimiz içindeki payı 
gerilemeye devam etti.  

 

 

 

İthalat hacmindeki artış genele yayıldı. 

Ocak ayında  ithalat yaptığımız başlıca fasılların tümünde 
ithalat hacmimiz genişlerken, en fazla ithalat yaptığımız 
fasıl mineral yakıtlar ve yağlar oldu. Altın ithalatının dış 
ticaret dengesi üzerindeki olumsuz etkisi 2018’in ilk ayında 
hızlanarak sürdü. Parasal olmayan altın ithalatında 
kaydedilen yükselişle kıymetli metaller, ithalat hacmindeki 
artışa 11,9 puan ile en fazla katkı veren fasıl oldu.  

Ülkelere göre ithalat… 

2018’in ilk ayında sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya en fazla 
ithalat yaptığımız ülkeler olmaya devam etti. Bu dönemde, 
özellikle altın ithalatının verdiği destekle miktar olarak 
düşük olmakla birlikte Kanada ve Avustralya’dan 
gerçekleştirilen ithalatın yüksek oranlı artış kaydetmesi 
dikkat çekti.  

Beklentiler... 

Avrupa ülkelerindeki toparlanmanın istikrarlı bir görünüm 
sunarak Bölge geneline yayılması ihracat performansımızı 
olumlu yönde etkilemeye devam ediyor. Yılın ilk ayında 
petrol fiyatlarının yüksek seyri ve parasal olmayan altın 
talebinin güçlü kalmaya devam etmesi ise ithalat 
hacmimizi yukarı yönlü etkilemeyi sürdürdü. Bu çerçevede, 
önümüzdeki dönemde yurt içi ekonomik aktivitenin 
seyrinin, petrol fiyatlarının ve bu yıl normalleşmesi 
beklenen altın ithalatının dış ticaret açığı üzerinde etkili 
olmaya devam etmesini bekliyoruz. 
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Dış Ticaret Dengesi

Değişim

2017 2018 (%)

İhracat 11,2 12,5 10,7

İthalat 15,6 21,5 38,0

Dış Ticaret Dengesi -4 ,3 -9 ,1 108,8

Karşılama Oranı (%) 72,1 57,9 -
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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 hazırlan-

mıştır 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 değerlendirmeleri-

dir. 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, dağıtıla-

maz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 
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