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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 Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 9.6 oranında artarak 14.61 

milyar dolar ile tüm Şubat ayları içerisinde en 

yüksek ihracat değerine ulaştı. İthalat ise yüzde 9.8 

oranında artarak 19.37 milyar dolar oldu. 

Bir önceki yılın aynı döneminde 3.04 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı Şubat’ta yüzde 10.7 oranında 

artarak 3.36 milyar dolara yükselirken, ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 82.8’den yüzde 

82.7’ye geriledi.  

Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 29.31 

milyar dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 

yüzde 6.0 artarak 31.06 milyar dolara yükselirken, 

ithalat yüzde 1.6 oranında artarak 36.86 milyar 

dolardan 37.45 milyar dolara yükseldi. 

Son 12 aylık dönemde ise ihracat bir önceki yıla 

göre yüzde 5.8 oranında azalarak 171.42 milyar 

dolara gerilerken, ithalat yüzde 2.4 oranında 

artarak 220.10 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret 

açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 15.65 milyar 

dolar yükselerek 48.69 milyar dolar olurken önceki 

aya göre yatay seyretti.  

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ara 

malı ithalatı Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 

5.6, yatırım malı ithalatı yüzde 5.2 oranında 

artarken tüketim malı ithalatındaki artış yüzde 20.6 

oldu. 

Kısa vadeli eğilimi daha iyi anlayabilmek için bu 

üç veriyi mevsimsel etkilerden arındırdığımızda 

tüketim malı grubundaki azalış yüzde 4.1’e 

hızlanırken, ara malı ve yatırım malı grubu 

ithalatının ise artış kaydettiğini hesaplamaktayız. 

 

Fasıllara göre ithalat detaylarına baktığımızda 

enerji ithalatının geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre 

yüzde 10.0 oranında azaldığını görmekteyiz. 

Böylece bir önceki yılın Şubat ayında 41.71 milyar 

dolar düzeyinde olan enerji ithalatı yüzde 34.9 

oranında azalarak 27.15 milyar dolara geriledi. 

2021 yılında ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 

8.4 artarak 184 milyar dolara çıkacağı 

öngörülmektedir. Ocak’ta bu hedefin gerisinde 

kalan ihracatın Şubat’ta hedefi aştığı görülüyor. 

Yılın ilk ayındaki düşük performansın telafisi ve 

hedefin yakalanabilmesi için kalan aylarda 

ihracatın yüzde 9.0 oranında artması gerekecek. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat verisi detaylarında 

yeni ihracat siparişlerinin üst üste ikinci ay artış 

kaydettiğini gördük. Türkiye’nin dış ticaretinde 

önemli paya sahip Euro Bölgesi imalat sanayi PMI 

verileri ise Şubat ayında güçlü bir performans 

sergileyerek Ocak’taki 54.8 seviyesinden 57.9’a 

yükseldi. Böylece, Euro Bölgesi imalat üretimi art 

arda sekizinci ayda da artış gösterdi.  

Öncü veriler ihracat hedefinin yakalanabileceğini 

düşündürmekle beraber ham petrol fiyatındaki 

yükselişin enerji maliyetini yükselteceğini ve dış 

ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü risk 

oluşturacağını bekliyoruz.  

Geçtiğimiz yıl dış ticaret açığı 49.84 milyar dolar 

olurken, 2021 yılında bu rakamın 39.3 milyar dolara 

gerileyeceği öngörülmektedir.  

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

14.608 17.644 -3.036 82,8%

16.012 19.372 -3.360 82,7%

∆ 9,6% 9,8% 10,7%

Şub.20 (yıll ık) 181.945 214.982 -33.037 84,6%

Şub.21 (yıll ık) 171.417 220.103 -48.686 77,9%

∆ -5,8% 2,4% 47,4%

Şub.20

Şub.21

Kaynak: TÜİK, Ticaret Bakanlığı, TİM 

2,3

9,6

8,4
9,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara

2021 İhracat Artışı (yıllık, %)

Kaynak: TÜİK, TB, HMB


