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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 Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre düşük bazın da etkisiyle yüzde 109.0 

oranında artarak 18.77 milyar dolara, ithalat yüzde 

61.4 oranında artarak 21.87 milyar dolara yükseldi. 

Bir önceki yılın aynı döneminde 4.58 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 31.9 

oranında azalarak 3.12 milyar dolara gerilerken, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66.2’den 

yüzde 85.7’ye yükseldi.  

Geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan döneminde 51.64 

milyar dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 

yüzde 33.1 artarak 68.75 milyar dolara yükselirken, 

ithalat yüzde 19.8 oranında artarak 69.24 milyar 

dolardan 82.92 milyar dolara yükseldi. 

Son 12 aylık dönemde ise ihracat bir önceki yıla 

göre yüzde 8.2 oranında artarak 186.76 milyar 

dolara, ithalat yüzde 10.5 oranında artarak 233.19 

milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın 

aynı dönemine göre 8.0 milyar dolar artarak 46.43 

milyar dolara yükselirken, bir önceki aya göre açık 

1.46 milyon dolar geriledi.  

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ara 

malı ithalatı Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 

5.9, yatırım malı ithalatı yüzde 17.4, tüketim malı 

ithalatı yüzde 3.8 azaldı. 

Kısa vadeli eğilimi daha iyi anlayabilmek için bu 

üç veriyi mevsimsel etkilerden arındırdığımızda 

tüketim malı grubu ithalatı artışı bir önceki aya 

göre yüzde 2.2’ye yavaşlarken, ara malı ithalatının 

yüzde 7.5’e, yatırım malı ithalatının yüzde 3.9’a 

hızlandığını görmekteyiz. 

 

Fasıllara göre geçtiğimiz yılın Nisan ayında 1.48 

milyar düzeyinde olan enerji ithalatı bu yılın aynı 

döneminde 3.32 milyar dolara yükselirken, 12 aylık 

birikimli enerji ithalatı da Mart ayındaki 27.64 milyar 

dolar düzeyinden 29.48 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 0.1 milyar dolara kadar gerilediğini 

hesaplamaktayız. Böylece bir önceki ay 4.84 

milyar dolar düzeyinde bulunan enerji ve altın 

hariç çekirdek dış ticaret açığının 2.23 milyar dolar 

açığa iyileşeceğini düşünüyoruz. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, toplam yeni 

siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşılık, 

uluslararası talepte güçlenme sinyallerinin 

gözlendiğini ve yeni ihracat siparişlerinin üst üste 

dördüncü ay artış kaydettiğine işaret etti. 

Euro Bölgesi imalat sektöründe ise PMI verisi Nisan 

ayında 1997 yılı Haziran ayından bu yana gördüğü 

en yüksek seviyeye çıkarak 62.9 değerini alırken 

siparişlerin Mart’taki rekor seviyede olduğunu 

ortaya koydu. 

İhracat düşük bazın da etkisiyle artarken, altın 

ithalatındaki gerilemenin sürdüğünü görmekteyiz. 

Buna rağmen güçlü iç talep ve emtia fiyatları 

ithalatın yükselmesine neden olmaktadır. Bu 

durum cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye 

devam edecektir.  

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

8.978 13.559 -4.581 66,2%

18.766 21.886 -3.120 85,7%

∆ 109,0% 61,4% -31,9%

Nis.20 (yıl l ık) 172.600 211.040 -38.440 81,8%

Nis.21 (yıl l ık) 186.761 233.190 -46.429 80,1%

∆ 8,2% 10,5% 20,8%

Nis.20

Nis.21

Kaynak: TÜİK, Ticaret Bakanlığı, TİM 
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