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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı geçici verilere 

göre Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 2.5 oranında artarak 15.05 

milyar dolara yükseldi. Bu aynı zamanda tüm 

Ocak ayları içerisinde en yüksek ihracat değerine 

karşılık gelmektedir. İthalat ise yüzde 5.6 oranında 

azalarak 18.12 milyar dolara geriledi.  

Bir önceki yılın aynı döneminde 4.52 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı Ocak’ta yüzde 31.9 oranında 

azalarak 3.07 milyar dolara gerilerken, ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 76.5’ten yüzde 

83.0’e yükseldi.  

Son 12 aylık dönemde ise ihracat bir önceki yıla 

göre yüzde 6.5 oranında azalarak 169.84 milyar 

dolara gerilerken, ithalat yüzde 2.3 oranında 

artarak 218.31 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret 

açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 16.73 milyar 

dolar yükselerek 48.47 milyar dolar oldu.  

Geçtiğimiz yılın 49.91 milyar düzeyinde bir açık ile 

kapatıldığı dikkate alındığında ithalatın 

yavaşlamasıyla birlikte açığın daralmaya başladığı 

görülüyor. Yeni Ekonomi Programında (YEP) 2021 

yılında dış ticaret açığının 39.3 milyar dolar 

düzeyinde olacağı bekleniyor.  

Altın ithalatındaki gerileme ise sürüyor. Fasıllara 

göre dış ticaret detaylarında 0.88 milyar dolarlık 

altın ihracatına karşılık ithalat 1.5 milyar dolar 

olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama 

oranı yüzde 87.0 düzeyinde gerçekleşti. Altın hariç 

dış ticaret açığının 2.16 milyar dolar düzeyinde 

olduğunu hesaplamaktayız. 

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre 

Ocak’ta yatırım malı ithalatı bir önceki aya göre 

yüzde 26.4, ara malı ithalatı yüzde 14.7, tüketim 

malı ithalatı yüzde 35.3 oranında azaldı. Mevsimsel 

etkilerden arındırdığımızda her üç grupta azalış 

devam ederken, yatırım malı ithalatındaki 

yavaşlamanın daha belirgin olduğunu 

görmekteyiz. 

Fasıllara göre ithalat detaylarına baktığımızda 

enerji ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre 

yüzde 34.9 oranında azalarak 2.68 milyar dolara 

geriledi. Bir başka ifadeyle geçtiğimiz yılın Ocak 

ayında 41.97 milyar düzeyinde olan enerji ithalatı 

yüzde 34.5 oranında azalarak 27.50 milyar dolara 

geriledi.  

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak verisi detaylarında 

yeni siparişler son üç ayda ilk kez artarken 

iyileşmenin güçlü gerçekleştiğini, iki aylık ivme 

kaybının ardından yeni ihracat siparişlerinin ise 

yeniden artış gösterdiğini görmüştük.  

Finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber kredilerin 

yavaşlaması iç talep ve ithalatı sınırlarken, bunun 

car i  dengeye o lumlu yans ı yacağın ı 

düşünmekteyiz. 

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip Euro 

Bölgesinde de iktisadi faaliyetinin gücünü 

koruduğunu görmekteyiz. Euro Bölgesi imalat 

sanayi PMI verisi, Aralık’taki 55,2 seviyesinden 

hafifçe 54,8’e gerilese de bölgede imalat 

üretiminin art arda yedinci ay olmak üzere arttığını 

ortaya koydu. Bunun da ihracat görünümünü 

destekleyeceğini beklemekteyiz. 

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

14.686 19.205 -4.518 76,5%

15.048 18.123 -3.075 83,0%

∆ 2,5% -5,6% -31,9%

Oca.20 (yıl l ık) 181.644 213.385 -31.741 85,1%

Oca.21 (yıl l ık) 169.843 218.315 -48.472 77,8%

∆ -6,5% 2,3% 52,7%
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