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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 Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre düşük bazın da etkisiyle yüzde 42.2 

oranında artarak 18.98 milyar dolar ile tüm 

zamanların en yüksek değerine ulaştı. İthalat ise 

yüzde 25.8 oranında artarak 23.68 milyar dolar ile 

2013 tarihli serinin en yüksek üçüncü gerçekleşmesi 

oldu. 

Bir önceki yılın aynı döneminde 5.47 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı Mart’ta yüzde 14.2 oranında 

azalarak 4.70 milyar dolara gerilerken, ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 70.9’dan yüzde 

80.2’ye yükseldi.  

Geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde 42.66 

milyar dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 

yüzde 17.3 artarak 50.02 milyar dolara yükselirken, 

ithalat yüzde 9.7 oranında artarak 55.68 milyar 

dolardan 61.07 milyar dolara yükseldi. 

Son 12 aylık dönemde ise ihracat bir önceki yıla 

göre yüzde 1.1 oranında azalarak 177.02 milyar 

dolara gerilerken, ithalat yüzde 4.3 oranında 

artarak 224.90 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret 

açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 11.29 milyar 

dolar yükselerek 47.88 milyar dolar olurken önceki 

aya göre açık 775 milyon dolar geriledi.  

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ara 

malı ithalatı Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 

22.2, yatırım malı ithalatı yüzde 31.3, tüketim malı 

ithalatı yüzde 15.4 arttı. 

Kısa vadeli eğilimi daha iyi anlayabilmek için bu 

üç veriyi mevsimsel etkilerden arındırdığımızda 

tüketim malı grubu ithalatı aylıkta yüzde 3.2 

azalırken, ara malı ithalatının yüzde 2.4, yatırım 

malı ithalatının yüzde 3.9 artış kaydettiğini 

hesaplamaktayız. 

Fasıllara göre ithalat detaylarına baktığımızda 

enerji ithalatı geçtiğimiz yılın Mart ayına göre 

yüzde 22.2 oranında arttı. Böylece bir önceki ay 

27.07 milyar dolar düzeyinde olan enerji ithalatı 

27.68 milyar dolara yükseldi.  

Detaylardan altın ihracatının 1.0 milyar dolar 

düzeyinde olduğunu görmekteyiz. Altın hariç 

ihracatın ithalatı karşılama oranından hareketle 

net altın ticaretinin açık üzerindeki olumsuz 

etkisinin 0.4 milyar dolara kadar gerilediğini 

hesaplamaktayız. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, toplam yeni 

siparişlerin bir önceki ay kaydettiği yavaşlamanın 

ardından Mart’ta yükselerek yeniden büyüme 

bölgesine geri döndüğünü, yeni ihracat 

siparişlerinin ise üst üste üçüncü ay artış göstererek 

toplam yeni siparişlere göre daha hızlı 

büyüdüğünü ortaya koydu. 

Euro Bölgesi imalat sektöründe ise Mart ayında son 

24 yılın en hızlı büyümesi kaydedilirken, imalat PMI 

verisi Şubat’taki 3 yılın zirvesi olan 57.9 düzeyinden 

62.5 düzeyine çıktı. Üretim ve yeni siparişlerin 

ihracattaki güçlenme ile arttığını gördük. 

Öncü veriler ihracattaki güçlü seyrin devam 

edeceğine işaret etmektedir. Ancak pandemideki 

3. dalga ile beraber Avrupa ülkelerinde 

kısıtlamaların tekrar devreye alınması aşağı yönlü 

bir risk oluşturmaktadır.  

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

13.353 18.822 -5.469 70,9%

18.985 23.679 -4.694 80,2%

∆ 42,2% 25,8% -14,2%

Mar.20 (yıl l ık) 178.962 215.554 -36.591 83,0%

Mar.21 (yıl l ık) 177.017 224.901 -47.884 78,7%

∆ -1,1% 4,3% 30,9%

Mar.20

Mar.21
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