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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 Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 10.2 oranında artarak 16.41 

milyar dolara, ithalat yüzde 17.0 oranında artarak 

20.72 milyar dolara yükseldi. 

Bir önceki yılın aynı döneminde 2.83 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı Temmuz’da yüzde 52.5 

oranında artarak 4.31 milyar dolara yükselirken, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.0’ten 

yüzde 79.2’ye geriledi.  

Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında 89.95 milyar dolar olan 

ihracat bu yılın aynı döneminde yüzde 34.9 

artarak 121.36 milyar dolara yükselirken, ithalat 

yüzde 25.9 oranında artarak 116.67 milyar 

dolardan 146.83 milyar dolara yükseldi. 

Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 20.8 

oranında artarak 201.05 milyar dolara, ithalat 

yüzde 21.4 oranında artarak sırasıyla 249.68 milyar  

dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı 

dönemine göre 9.49 milyar dolar artarak 48.64 

milyar dolara yükselirken, bir önceki aya göre açık 

1.48 milyar dolar artış kaydetti.  

 

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ara 

malı ithalatı Temmuz’da bir önceki aya göre 

yüzde 5.2, tüketim malı ithalatı yüzde 16.4 ve 

yatırım malı ithalatı yüzde 21.0 azaldı. 

Kısa vadeli eğilimi daha iyi anlayabilmek için bu 

üç veriyi mevsimsel etkilerden arındırdığımızda bir 

önceki aya göre ara malı ithalatının yüzde 0.2, 

tüketim malı grubu ithalatının  yüzde 9.4  ve yatırım 

malı ithalatının yüzde 4.7 azaldığını görülüyor. 

Fasıllara göre geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 2.41 

milyar düzeyinde olan enerji ithalatı bu yılın aynı 

döneminde 3.97 milyar dolara yükselirken, 12 aylık 

birikimli enerji ithalatı da Haziran ayındaki 33.35 

milyar dolar düzeyinden 34.91 milyar dolara 

yükseldi.  

Detaylarda altın ihracat ve/veya ithalatına ilişkin 

bilgi bulunmamaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı 

karşılama oranından hareketle net altın ticaretinin 

açık üzerindeki olumsuz etkisinin 0.1 milyar dolara 

düzeyinde olabileceğini hesaplamaktayız. 

Böylece bir önceki ay 2.82 milyar dolar düzeyinde 

bulunan enerji ve altın hariç çekirdek dış ticaret 

açığının 4.84 milyar dolar açığa yükseleceğini 

düşünüyoruz. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, Temmuz ayında dış 

talebin güçlenmesiyle yeni ihracat siparişlerinin 

toplam yeni siparişlerden de hızlı artış gösterdiğini 

ortaya koydu.  

Euro Bölgesi imalat sanayi PMI verisi ise Haziran 

ayındaki 63.4 düzeyinden Temmuz’da ivme 

kaybederek 62.8 değerine geriledi. Yeni ihracat 

siparişleri yüksek bir oranda artış kaydetse de bu 

son 5 ayın en zayıf düzeyinde gerçekleşti. 

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

14.891 17.718 -2.827 84,0%

16.413 20.723 -4.310 79,2%

∆ 10,2% 17,0% 52,5%

Tem.20 (yıl l ık) 166.486 205.634 -39.148 81,0%

Tem.21 (yıl l ık) 201.046 249.681 -48.635 80,5%

∆ 20,8% 21,4% 24,2%

Tem.20

Tem.21
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2,2
9,2

42,0

109,0

65,4

46,9

10,2
8,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

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

2021 İhracat Artışı (yıllık, %)

Kaynak: TÜİK, TB, HMB


