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Dış Ticaret Dengesi 
Haziran 2019 

Haziran’da dış ticaret açığı 3,2 milyar USD oldu. 

Haziran ayında ihracat hacmi Ocak 2016’dan bu yana en hızlı 
gerileyişini kaydederek yıllık bazda %14,3 oranında daraldı. 
Aynı dönemde ithalat hacmi de %22,7 düşüşle 14,3 milyar 
USD’ye indi. Söz konusu düşüşlerde 9 günlük bayram tatilinin 
etkili olduğu görüldü. Böylece, dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine kıyasla %42,5 azalarak 3,2 milyar USD 
seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında %70,1 
olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu dönemde %77,7’ye 
yükseldi. 

12 aylık kümülatif verilere göre ihracat hacmi Haziran ayında 
%4,8 artışla 169,5 milyar USD’ye ulaşırken, ithalat hacmi %20 
gerileyerek 198,7 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Bu 
dönemde, ihracatın ithalatı karşılama oranı %85,3 ile tarihi 
yüksek düzeye çıktı. 

Mineral yakıtlar ve yağlar ihracatındaki artış sürüyor. 

Haziran ayında ihracat hacminde yaşanan düşüşün fasılların 
geneline yayıldığı görülüyor. En fazla ihracat gerçekleştirilen 
ilk 20 fasılın 17’sinde ihracat bu dönemde yıllık bazda geriledi. 
Motorlu kara taşıtları ihracatı %9,7 daralmasına karşın en 
fazla ihracat yapılan fasıl olmaya devam etti. En fazla ihracat 
yapılan ikinci ve üçüncü fasıl olan kazanlar ve makineler ile 
demir-çelik ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 
sırasıyla %16 ve %23,7 oranında düşüş kaydetti. Haziran 
ayında mineral yakıtlar ve yağlar ihracatı ise %41,6 oranında 
artarak hızlı artışını sürdürdü. Bu fasılda ihracattaki artış yılın 
ilk altı ayında %85,9’a ulaştı.  

Başlıca ihracat pazarlarımız... 

Haziran ayında ihracatımızın yıllık bazda %17,8 oranında 
daraldığı Almanya en büyük ihracat pazarımız olmaya devam 
etti. Bu ülkeyi İngiltere ve Fransa izlerken, Haziran’da 
Fransa’ya yönelik ihracatımızdaki %10,7’lik yükseliş dikkat 

çekti.  Fransa’ya yönelik otomotiv ihracatında yaşanan hızlı 
artış bu gelişmede etkili oldu. 

İthalatta düşüş genele yaygın... 

Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve bayram tatilinin bir 
sonucu olarak ithalat hacminde yaşanan düşüş Haziran ayında 
da sürdü. Bu dönemde en çok ithalat yapılan 20 faslın 
17’sinde ithalat yıllık bazda geriledi. Mineral yakıtlar ve yağlar 
ithalatı Haziran’da yıllık bazda %16,6  gerilemesine karşın en 
fazla ithalatın yapıldığı fasıl olmaya devam etti. Bununla 
birlikte son dönemde hızlı biçimde yükselen hububat 
ithalatının Haziran ayında da güçlü artışını sürdürdüğü 
görüldü.  

Tüketim malı ithalatındaki düşüş devam etti. 

Haziran ayında tüketim malı ithalatı %38,3 ile arka arkaya 15. 
ayda da geriledi. Bu dönemde yatırım harcamalarında 
kaydedilen düşüşün bir sonucu olarak sermaye malı ithalatı 
%23,9 azalırken, ara malı ithalatı da %19,3 oranında daraldı. 

Beklentiler… 

Euro Alanı başta olmak üzere küresel ekonomik büyümeye 
ilişkin endişelere rağmen Türkiye’nin ihracatı yılın ilk 6 ayında 
tarihin en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde iç 
talepte yaşanan düşüş paralelinde ithalat hacmindeki 
gerilemenin  devam ettiği görüldü. Yılın ikinci yarısında Euro 
Alanı ekonomilerinde öngörülen yavaşlama eğiliminin ve 
ticaret savaşlarının ihracat hacmimiz üzerinde risk unsuru 
yaratmaya devam edeceğini öngörüyoruz. İç talepte beklenen 
ılımlı toparlanma da dikkate alındığında dış ticaret açığında 
gözlenen daralma eğiliminin yılın ikinci yarısında ivme 
kaybedebileceğini tahmin ediyoruz. 
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Dış Ticaret Dengesi

Değişim Değişim

2018 2019 (%) 2018 2019 (%)

İhracat 12,9 11,1 -14,3 82,2 83,7 1,9

İthalat 18,4 14,3 -22,7 123,0 98,6 -19,8

Dış Ticaret Dengesi -5 ,5 -3 ,2 -42,5 -40,8 -14,8 -63,6

Karşılama Oranı (%) 70,1 77,7 - 66,8 84,9 -
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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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