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

2021 yılı Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına 

göre düşük bazın da etkisiyle yüzde 109.2 oranında 

artarak 18.8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek 

değerine ulaştı. İthalat ise yüzde 61.1 oranında artarak 

21.8 milyar dolar oldu.  

Bir önceki yılın aynı döneminde 4.6 milyar dolar olan dış 

ticaret açığı Nisan’da yüzde 33.2 oranında azalarak 3.0 

milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

yüzde 86.0 oldu.  

Geçtiğimiz yılın ilk dört ayında 51.6 milyar dolar olan 

ihracat bu yılın aynı döneminde yüzde 33.1 artarak 68.7 

milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 19.7 oranında 

artarak 69.2 milyar dolardan 82.8 milyar dolara yükseldi. 

Son 12 aylık dönemde ise ihracat bir önceki yıla göre 

yüzde 8.2 oranında artarak 186.7 milyar dolara, ithalat 

yüzde 10.5 oranında artarak 233.1 milyar dolara yükseldi. 

Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 7.9 

milyar dolar yükselerek 46.4 milyar dolar olurken bir 

önceki aya göre 1.5 milyar dolar azalış kaydetti.  

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre ihracat aylık 

bazda yüzde 3.5 oranında artarken, ithalat yüzde 3.7 

oranında azalış kaydetti. Mevsim etkisinden arındırılmış 

aylık açığın 3 aylık ortalamasını yıllıklandırdığımızda ise 

açığın 48.6 milyar dolardan 47.8 milyar dolara gerilediğini 

görmekteyiz.  

Bir önceki aya göre yatırım malı grubu ithalatı yüzde 17.3, 

ara malı grubu ithalatı yüzde 6.1 ve tüketim malı grubu 

ithalatı yüzde 3.8 oranında azalış kaydetti.  

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 38.5 milyar dolar olan 12 

aylık birikimli enerji ithalatı bu yılın aynı döneminde 29.5 

milyar dolara gerilerken, bir önceki ay 23.5 milyar dolar 

olan 12 aylık birikimli altın ithalatının da 23.1 milyar dolara 

geriledi. Altın ticaretinin açık üzerindeki olumsuz etkisinin 

azalmaya devam etti. Mart’ta 4.9 milyar dolar açık veren 

enerji ve altın hariç çekirdek dış ticaret dengesi 2.1 milyar 

dolar açığa geriledi. 

 

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

8.978 13.559 -4.581 66,2%

18.786 21.844 -3.058 86,0%

∆ 109,2% 61,1% -33,2%

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

Nis.21 (yıl l ık) 186.744 233.143 -46.399 80,1%

∆ 8,2% 10,5% 20,7%

Nis.20

Nis.21

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneti-

cileri Endeksi (PMI) verisi, toplam yeni siparişlerde yaşa-

nan 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 ayın-

da 1997 yılı Haziran ayından bu yana gördüğü en yük-

sek seviyeye çıkarak 62.9 değerini alırken siparişlerin 

Mart’taki rekor seviyede olduğunu ortaya koydu. 

İhracat düşük bazın da etkisiyle artarken, altın ithalatın-

daki gerilemenin sürdüğünü görmekteyiz. Buna rağmen 

güçlü iç talep ve emtia fiyatları ithalatın yükselmesine 

neden olmaktadır. Bu durum cari işlemler dengesini 

olumsuz etkilemeye devam edecektir.  
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 Tanım 

Dış ticaret istatistiklerinin üretilmesinde ve yayımlanmasında “genel ticaret sistemi” (GTS) uygulanmaktadır. 

Genel ticaret sistemi, bir ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest 

dolaşım alanlarına giren ve çıkan tüm malları kapsamaktadır.  

Özel ticaret sisteminde (ÖTS) ise gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde içinde yer almayıp, sade-

ce ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanır. 

 

Yorum 

Dış ticaret dengesi: İthalatın ihracattan çıkartılmasıyla hesaplanır. Farkın negatif olması dış ticaret açığı, pozitif 

olması ise dış ticaret fazlası olarak adlandırılır. 

Dış ticaret hacmi: Bir ülkenin belirli bir dönemde (genellikle bir yılda) gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatın topla-

mıdır. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı: İhracat değerinin ithalat değerine oranlanmasıyla bulunur. Bu oran, yaptığı-

mız ihracatın ithalatın yüzde kaçını karşıladığını ifade etmektedir. 

 

Verinin Kapsamı 

Dış ticaret istatistiklerinde istatistiksel eşik 100 ABD Dolarıdır. Bu değerin altındaki işlemler istatistiklere dahil edil-

memektedir. 

Dış ticaret istatistikleri ihracat ve ithalat, dahilde ve hariçte işleme, sınır ticareti, finansal kiralama yoluyla ithalat, 

parasal olmayan altın ve geri gelen mal işlemlerini kapsamaktadır. Transit ticaret, bavul ticareti, geçici ithalat 

ve ihracat, sınırı geçmeyen mallar, para tabanlı altın, tamir ve bakım gören mallar, operasyonel kiralama yo-

luyla ithal veya ihraç edilen mallar ile yurtdışındaki askeri birliklere gönderilen mallar ise kapsam dışındadır. 

 

Hesaplama Kuralları 

İhracat FOB teslim şekline göre (malın gemi güvertesinde teslimi), ithalat CIF teslim şekline göre (mal bedeli + 

navlun + sigorta)  olarak değerlendirilmektedir.  

Dış ticaret veriler içindeki değerde gümrük vergisi vb. hiçbir vergi bulunmamaktadır. 

Doğalgaz ve elektrik dışında tüm ürünler için net ağırlık kilogram olarak derlenmektedir. Bazı ürünler ise ürün 

cinsine göre ikinci bir miktar birimi (metre, adet, metrekare vb.) ile ifade edilir. 

İhracat ve ithalatın kaydedilme zamanı, malın sınırı geçtiği, ya da başka bir deyişle beyannamenin kapatıldığı 

(intaç) tarihtir. 

Dış ticaret istatistiklerini üretmek için kullanılan gümrük beyannameleri Ticaret Bakanlığı tarafından derlenmek-

tedir. 

Dış ticaret istatistikleri, beyannamelerin geç kapatılması, zamanında Ticaret Bakanlığı veri ambarına aktarıla-

maması, beyanname üzerinde yapılan düzeltmeler ve beyannamelerin iptal edilmesi nedeniyle sıkça güncel-

lenmektedir.  


