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Mayıs’ta dış ticaret açığı 7,8 milyar USD oldu.  

Mayıs ayında dış ticaret göstergeleri önceki aylara kıyasla 
daha dengeli bir görünüm sergiledi. Bu ayda ihracat %5,3, 
ithalat ise %5,5 artarak sırasıyla 14,3 milyar USD ve 22,1 
milyar USD oldu. Mayıs ayında dış ticaret açığındaki 
genişleme %5,7’ye gerilerken, dış ticaret açığı 7,8 milyar USD 
düzeyinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
Mayıs ayında yıllık bazda önemli bir değişim kaydetmeyerek 
%64,8 düzeyinde gerçekleşti.  

12 aylık kümülatif verilere göre, ihracat hacmi Mayıs’ta yıllık 
bazda %9,4 yükselerek 162,1 milyar USD, ithalat hacmi ivme 
kaybetmekle birlikte %20 artarak 249,2 milyar USD’ye çıktı. 
Bu dönemde 12 aylık dış ticaret açığı 87,1 milyar USD oldu.  

Altın ihracatında düşüş sürüyor.  

Motorlu kara taşıtları Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan 
fasıl olmaya devam etti. Bu faslın ihracatı geçtiğimiz yılın aynı 
ayına kıyasla %5,4 oranında artarak 2,3 milyar USD 
düzeyinde gerçekleşti. Türkiye’nin ihracatında önem arz 
eden başlıca fasıllardan kazanlar-makinalar, demir-çelik ve 
elektrikli makine ve cihazların ihracatı Mayıs’ta %20 civarında 
genişleyerek ihracat hacmindeki %5,3’lük artışa toplam 4 
puan katkı sağladı. Diğer taraftan, Nisan’da olduğu gibi 
Mayıs’ta da en fazla ihracat yapılan ilk 10  fasıl içinde kıymetli 
taşlar ve metaller ihracatı düşüş kaydetti. Bu gelişmede yılık 
bazda son 8 aydır gerileyen parasal olmayan altın ihracatının 
Mayıs’ta %87,4 azalarak 74,4 milyon USD’ye inmesi etkili 
oldu.  

AB’nin ihracattan aldığı pay arttı. 

Almanya Mayıs ayında da en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 
ülke oldu. Ülke gruplarına bakıldığında 12 aylık kümülatif 
verilere göre AB ülkelerinin payı yükselişini sürdürerek %49,4 
düzeyine çıktı. Öte yandan, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 

yapılan ihracatın payının gerilemeye devam ederek 2010’dan 
bu yana ilk defa %20’nin altına indiği görülüyor.  

Demir çelik ithalatında hızlı artış...   

Mayıs’ta mineral yakıtlar ve yağlar en fazla ithalat yapılan 
fasıl olurken, bu faslı kazanlar-makinalar, demir-çelik ve 
kıymetli taşlar ve metaller fasılları takip etti. Mineral yakıtlar 
ile demir-çelik ithalatı Mayıs’ta yılık bazda sırasıyla %26 ve 
%39,1 oranında artarken bu gelişmede emtia fiyatlarındaki 
yükseliş etkili oldu. Nitekim, ham petrol ithalatı miktar 
bazında gerilemeye devam etse de tutar bazında yükselişini 
sürdürüyor. 12 aylık kümülatif ham petrol ithalatının izlendiği 
27. fasılda 12 aylık ithalat hacmi  40 milyar USD’ye yaklaştı.  

Mayıs’ta altın ithalatı geçtiğimiz yıla kıyasla %23,2 oranında 
daralarak 1,6 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Altın 
ithalatında yaşanan bu gerileme toplam ithalat hacmindeki 
artışı 2,4 puan sınırladı. 

Tüketim malı ithalatındaki düşüş sürüyor. 

Mayıs ayında sermaye malı ile ara malı ithalatı yıllık bazda 
sırasıyla %6,6 ve %8,0 ile ılımlı ölçüde genişledi. Tüketim malı 
ithalatı ise Nisan ayının ardından Mayıs’ta da daralmaya 
devam ederek, yılın ikinci çeyreğinde özel tüketim 
harcamalarının büyümeye verdiği katkının azalabileceğine 
işaret etti.  

Beklentiler... 

Emtia fiyatlarındaki güçlü seyre karşın ithalat hacmindeki 
artışın ivme kaybetmesi ekonomik aktivenin seyrine yönelik 
soru işaretleri oluşturuyor. İlk çeyrekte GSYH büyümesinde 
önemli rol oynayan tüketim harcamalarının, tüketim malı 
ithalatındaki düşüşün de işaret ettiği üzere büyümeye 
katkısının ikinci çeyrekte azalabileceğini düşünüyoruz. 

(*) Mineral yakıtlar ve yağlar faslı kullanılmıştır. Kaynak: Datastream , TÜİK 
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Değişim Değişim

2017 2018 (%) 2017 2018 (%)

İhracat 13,6 14,3 5,3 64,3 69,3 7,9

İthalat 20,9 22,1 5,5 89,1 104,5 17,2

Dış Ticaret Dengesi -7 ,3 -7 ,8 5,7 -24,9 -35,2 41,4

Karşılama Oranı (%) 64,9 64,8 - 72,1 66,3 -

Mayıs Ocak-Mayıs

(milyar USD)
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Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 

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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