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Dış Ticaret Dengesi 
Mart 2019 

Dış ticaret açığı daralmaya devam ediyor. 

Mart ayında ihracat hacmi 15,5 milyar USD olurken, ithalat 
hacmi yıllık bazda %17,8 oranında gerileyerek 17,6 milyar 
USD düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret açığı da bu 
dönemde Mart 2018’e göre %63,7 gerileyerek 2,1 milyar 
USD’ye indi. Böylece, dış ticaret açığı düşüşünü onuncu 
aya taşıdı. 

Yılın ilk çeyreğinde ihracat hacmi geçtiğimiz yıla kıyasla 
%2,7 oranında genişlerken, ithalat hacmi %20,8 geriledi. 
Bu dönemde, dış ticaret açığı yıllık bazda 14 milyar USD 
(%67,4) daralarak 6,8 milyar USD oldu.  

Eurodaki değer kaybı dış ticaret verileri üzerinde etkili... 

Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 10 sektörün 
6’sında ihracat hacmi yıllık bazda düşüş kaydetti. Öte 
yandan, AB ülkelerinin toplam ihracatımız içerisindeki 
yüksek payı dikkate alındığında söz konusu düşüşün büyük 
ölçüde euronun dolar karşısındaki değer kaybından 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu kapsamda bölgeye 
yönelik euro bazında  ihracatın artış eğilimini koruduğu 
anlaşılmaktadır. Benzer görünümün ilk çeyrekte de geçerli 
olduğu izlenmektedir.  

Tüketim ve sermaye malı ithalatındaki düşüş sürüyor. 

İlk çeyrekte, iç talepteki yavaşlama ithalat hacmini belirgin 
biçimde baskı altında bırakırken, sermaye malı ve tüketim 
malı ithalatındaki hızlı düşüşün sürdüğü izleniyor. Aramalı 

ithalatındaki düşüş ise, ham petrol ithalatındaki artış 
paralelinde daha sınırlı düzeyde kaldı. 

Ham petrol ithalatı... 

ABD’nin İran’dan ham petrol ithalatına yönelik tanıdığı 
muafiyetin Mayıs ayında sona erecek olması Türkiye’nin bu 
ülkeden yaptığı ithalatı yeniden gündeme getirdi. İran’ın 
Türkiye’nin toplam ham petrol ithalatından 2018 yılı 
genelinde aldığı pay %33,9 düzeyinde gerçekleşirken, bu 
payın yaptırımlar paralelinde 2018 yılının son iki ayında 
%3’e kadar gerilediği görülüyor. Ocak ayında söz konusu 
oranın %17,4’e yükseldiği dikkate alındığında, muafiyetin 
kaldırılması durumunda Türkiye’nin yeniden alternatif 
tedarikçilere yönelebileceği tahmin ediliyor. 

Beklentiler… 

Özellikle jeopolitik faktörlerle petrol fiyatlarındaki artış 
eğiliminin ithalat üzerinde  genişletici yönde etkide 
bulunabileceği dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde  
dış ticaret açığındaki daralmanın yavaşlayabileceği 
değerlendiriliyor. 
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Değişim Değişim

2018 2019 (%) 2018 2019 (%)

İhracat 15,6 15,5 -0,4 41,1 42,2 2,7

İthalat 21,4 17,6 -17,8 61,9 49,0 -20,8

Dış Ticaret Dengesi -5 ,9 -2 ,1 -63,7 -20,8 -6 ,8 -67,4

Karşılama Oranı (%) 72,6 87,9 - 66,5 86,2 -

(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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