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İthalat iç talep kaynaklı artmaya devam ediyor 

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında 42,86 milyar dolar olan dış 

ticaret açığı bu yılının aynı döneminde 32,96 milyar dolar 

açığa daraldı.  

Şubat ayında  ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 2,3 artarak 14,65 milyar dolar olurken, ithalat 

yüzde 9,8 artışla 17,63 milyar dolar oldu. Böylece 

geçtiğimiz yılın Şubat ayında 1,73 milyar dolar olan dış 

ticaret açığı 2,98 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı 

karşılama oranı ise yüzde 89,2’den yüzde 83,1’e geriledi.  

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ihracat aylık 

bazda yüzde 3,6, ithalat yüzde 7,2 azalış kaydetti. 

Mevsim etkisinden arındırılmış aylık açığın 3 aylık 

ortalamasını yıllıklandırdığımızda bir önceki ay 46,57 

milyar dolar olan yıllık açık 47,91 milyar dolara yükseldi.  

Enerji ithalatı yatay seyrederken altın ithalatı artıyor 

2019 sonu itibariyle 41,73 milyar dolar olan enerji ithalatı 

12 aylık birikimli toplamda  değişim göstermeyerek 41,71 

milyar dolarda yatay seyrederken, altın ithalatı 11,27 

milyar dolardan yüzde 16,5 artışla 13,13 milyar dolara 

yükseldi.  

Ocak ayında 12,22 milyar dolar fazla veren altın ve enerji 

hariç dış ticaret dengesi Şubat ayında 11,42 milyar 

dolara geriledi.  

Daralma sinyali 

Yatırım, üretim ve iç talebin seyrine ilişkin sinyaller veren 

ithalat alt gruplarına baktığımızda  yatırım malları ithalatı 

yıllıkta yüzde 6,7 daralırken, ara malı ve tüketim malları 

ithalatı sırasıyla yüzde 10,8 ve yüzde 30,1 artış kaydetti.  

Sermaye malından ziyade tüketim malı ithalatının artıyor 

olması tüketici kredilerinde gördüğümüz büyümeyle 

uyumlu seyrediyor.  

Kısa vadeli eğilimi anlamak için bu üç veriyi mevsim 

etkisinden arındırdığımızda ise her üç mal grubunun 

azalış eğilimi içinde olduğunu gözlemlemekteyiz.  
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Şubat ayı dış ticaret rakamları üzerinde Covid-19 salgını-

nın etkileri henüz net bir şekilde görülmüyor olsa da yatı-

rım, ara malı ve tüketim malları ithalatını mevsim etkilerin-

den arındırdığımızda gördüğümüz gerilemenin, virüsün 

küresel iktisadi faaliyet üzerinde oluşturduğu baskıların ilk 

işareti olabileceğini değerlendirmekteyiz.  

Bir önceki ay yıllıkta yüzde 6,4 artan ihracat Şubat ayın-

daki yüzde 2,3 artış ile yıllık ortalamada yüzde 5,1 artış 

hedefinin altında kaldı. Bu durumda yılın kalan aylarında 

ihracatın yüzde 5,3 artması durumunda hedef yakalana-

bilecek. Ancak açıklanan ön PMI verileri bunun pek 

mümkün olamayacağına işaret ediyor. Hizmetler sektörü 

ülkelerde tarihi düşük endeks değerlerine gerilerken, te-

darik zincirinin kopmasıyla beraber imalat sanayine bu-

nun sirayet etmesi kaçınılmaz. 

Nitekim içeride bunun ilk işaretlerini Reel Kesim Güven 

Endeksinin alt detaylarında gördük. Son üç ayda üretim 

hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda 

artış bildirenler lehine olan seyir azalırken, mevcut toplam 

siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönün-

deki değerlendirmelerin giderek güçlendiği görülmüştü.  

Son olarak bugün açıklanan Mart ayı mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi, 

2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 11,1 puan aza-

larak 39,6 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Şubat ayında 

50 referans değeri üzerine çıkarak toparlanma sinyali 

veren endeks, böylece tarihinin en düşük seviyesine indi. 

Sanayi endeksi ise yeni siparişlerin önceki aya göre 12,7 

puan birden azalarak 36,2 seviyesine sert gerilediğini 

ortaya koyuyor. 

Küresel ekonomide tarihin en sert daralmalarından birinin 

yaşanması beklenirken, Türkiye ekonomisinin, özelde dış 

ticaretin, bu süreçten olumsuz etkileneceği ise açık. Önü-

müzdeki aylarda dış ticaret rakamlarında bunu daha net 

göreceğiz.  


