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Dış Ticaret Dengesi 
Nisan 2018 

Nisan’da dış ticaret açığı 6,7 milyar USD oldu.  

İhracat Nisan’da yıllık bazda %7,8 artarak 13,9 milyar 
USD’ye, ithalat %15,6 artışla 20,6 milyar USD’ye yükseldi. 
Dış ticaret açığı 6,7 milyar USD ile öncü verilerle uyumlu  
düzeyde gerçekleşti. Dış ticaret açığındaki yıllık genişleme 
bu dönemde önceki aya kıyasla hız kazanarak %35,6, yılın 
ilk dört ayında ise %56,2 oldu. 

12 aylık kümülatif verilere göre, ihracat hacmi Nisan’da 
yıllık bazda %10,1 yükselerek 161 milyar USD, ithalat 
hacmi %21,7 artarak 248 milyar USD’ye çıktı. Bu dönemde 
12 aylık dış ticaret açığı 87 milyar USD oldu. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere 
bakıldığında dış ticaret açığının önceki iki ayın aksine 
Nisan’da genişlediği görülüyor. Bu dönemde ithalat aylık 
bazda %1 artarken, ihracat %4,4 düştü. 

Motorlu kara taşıtları ihracatı hızlı arttı.  

En çok ihracat yapılan fasıl olan motorlu kara taşıtları 
ihracatı Nisan’da yıllık bazda yaklaşık %27,1 artarak son 9 
ayın en hızlı genişlemesini kaydetti. Kazanlar ve makinalar 
ile demir çelik ihracatı da toplam ihracattaki yükselişe 
önemli katkıda bulundu. İlgili kalemlerde sırasıyla %22,3 ve 
%12,3 ile güçlü artışlar kaydedildi. Nisan’da en fazla 
ihracatı yapılan 10 fasıl arasında sadece kıymetli taşlar ve 
metaller ihracatı yıllık bazda geriledi. 

Nisan’da en fazla ihracat ve ithalat yaptığımız ülke 
Almanya... 

Nisan ayında AB ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracat %22 
oranında artış kaydetti. 12 aylık kümülatif verilere göre AB 

ülkelerinin toplam ihracatımız içerisindeki payı %48,9 ile 
2008 yılından bu yana en yüksek düzeyinde seyrediyor. 
Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin payı ise gerilemeye devam 
ederek 12 aylık kümülatif verilere göre %20,2 seviyesinde 
gerçekleşti. Ülke bazında bakıldığında Nisan’da en fazla 
ihracat ve ithalat yaptığımız ülkenin sırasıyla 1,4 milyar 
USD ve 2 milyar USD ile Almanya olduğu izlendi. 

Enerji ve altın ithalatı güçlü seyrediyor.   

Miktar bazında bakıldığında geçtiğimiz Kasım’dan bu yana 
yıllık bazda gerileyen ham petrol ithalatı tutar bazında 
petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak hızlı yükseliyor. 
Mineral yağlar ve yakıtlar ithalatı Nisan’da yıllık bazda %16 
arttı. Kıymetli taşlar ve metaller ithalatı da artış eğilimini 
sürdürerek dış ticaret dengesini yukarı yönlü baskı altında 
bırakmaya devam etti. Nisan’da altın ithalatı yıllık bazda 
%19 artarak 1,4 milyar USD ile son bir yılın aylık 
ortalamasının bir miktar altında gerçekleşti. 12 aylık 
kümülatif altın ithalatı da Nisan’da yaklaşık 19 milyar USD 
oldu. 

Tüketim malı ithalatı Nisan’da düştü. 

Ara malı ithalatı Nisan’da yıllık bazda %20 ile güçlü artış 
kaydetse de üç aylık hareketli ortalamalara göre ivme 
kaybediyor. Yatırım malı ithalatındaki artış da %6 ile son 
beş ayın en düşük düzeyine indi. Tüketim malı ithalatı ise 
art arda yedi ayda yıllık bazda artış kaydetmesinin 
ardından Nisan’da %1,4 oranında düştü.  

İhracatın ivme kazanacağı beklentisi... 

Petrol fiyatları, parasal olmayan net altın ithalatı ve küresel 
ölçekte gündeme gelen korumacı politikalar dış ticaret 
dengesi üzerindeki potansiyel riskler olmaya devam 
ediyor. Öte yandan, TL’nin reel bazda yaşadığı güçlü değer 
kaybına ve dış talebin beklenen olumlu performansına 
bağlı olarak ihracatın ivme kazanabileceğini tahmin 
ediyoruz. Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda dış ticaret 
dengesi üzerindeki risklerin nispeten daha dengeli bir 
görünüm sergileyebileceğini düşünüyoruz. 
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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. 

İktisadi Araştırmalar Bölümü 
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