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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 Ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 51.8 oranında artarak 18.91 

milyar dolara, ithalat yüzde 23.8 oranında artarak 

23.22 milyar dolara yükseldi. 

Bir önceki yılın aynı döneminde 6.3 milyar dolar olan 

dış ticaret açığı Ağustos’ta yüzde 31.7 oranında 

azalarak 4.3 milyar dolara gerilerken, ihracatın 

ithalatı karşılama oranı yüzde 66.4’ten yüzde 81.5’e 

yükseldi.  

Geçtiğimiz yıl Ocak-Ağustos döneminde 102.41 

milyar dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 

yüzde 36.9 artarak 140.24 milyar dolara, ithalat 

yüzde 25.5 oranında artarak 135.43 milyar dolardan 

170.02 milyar dolara yükseldi. 

Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 25.2 

oranında artarak 207.47 milyar dolara, ithalat yüzde 

21.7 oranında artarak 254.11 milyar dolara yükseldi. 

Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 

3.54 milyar dolar artarak 46.64 milyar dolara 

yükselirken, bir önceki aya göre 1.99 milyar dolar 

azalış kaydetti.  

Ara malı ithalatı Ağustos’ta bir önceki aya göre 

yüzde 14.7, yatırım malı ithalatı yüzde 5.6 ve tüketim 

malı ithalatı yüzde 2.8 arttı. 

Kısa vadeli eğilimi daha iyi anlayabilmek için bu üç 

veriyi mevsimsel etkilerden arındırdığımızda bir 

önceki aya göre her üç grupta hızlanma olduğunu 

görmekteyiz. Yatırım malı ithalatı yüzde 8.4, tüketim 

malı ithalatı yüzde 7.7 ve ara malı ithalatı yüzde 6.2 

artmış bulunuyor. 

Fasıllara göre geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 2.14 

milyar düzeyinde olan enerji ithalatı bu yılın aynı 

döneminde 4.39 milyar dolara yükselirken, 12 aylık 

birikimli enerji ithalatı Temmuz ayındaki 34.90 milyar 

dolar düzeyinden 37.14 milyar dolara çıktı.  

Ticaret Bakanlığı bülteninin detaylarda altın ihracat 

ve/veya ithalatına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranından 

hareketle net altın ticaretinin açık üzerindeki 

olumsuz etkisinin 0.2 milyar dolar düzeyinde 

olabileceğini hesaplamaktayız. Dolayısıyla net altın 

ticareti dengeyi olumlu etkilerken, enerji ithalatı 

olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. 

Böylece bir önceki ay 4.78 milyar dolar düzeyinde 

bulunan enerji ve altın hariç çekirdek dış ticaret 

açığının 4.48 milyar dolar açığa gerileyeceğini 

düşünüyoruz. Geçtiğimiz sene çekirdek dış 

dengenin 1.32 milyar dolar fazla verdiği dikkate 

alındığında bu durum 5.79 milyar dolarlık bir 

bozulmaya işaret ediyor.  

Öncü göstergeler ise ihracattaki mevcut eğilimin 

korunacağını düşündürüyor: 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, Ağustos ayında yeni 

ihracat siparişlerinde keskin büyümeye işaret 

ederken, takip edilen on sektörden altısında yeni 

alınan siparişlerin artış kaydettiğini ortaya koymuştu. 

Diğer taraftan reel kesim güven endeksinin alt 

kalemlerinden “gelecek üç aydaki ihracat sipariş 

miktarına” ilişkin değerlendirmenin ise endeksi azalış 

yönünde etkilediğini görmüştük. 

Türkiye’nin ana ihracat pazarı Euro Bölgesi’ne ilişkin 

önemli aktivite göstergelerinden biri olan imalat 

sanayi PMI verisi ise Temmuz ayındaki 62.8 

düzeyinde Ağustos’ta 61.4 değerine azalış 

kaydetmiş olsa da üst üste son 14 aydır da 50.0 

referans değerinin, bir başka ifadeyle genişleme 

bölgesinde kalmayı sürdürdü.  

Sonuç olarak hizmet gelirlerinin Temmuz ayındaki 

düzeyini koruyacağı varsayımıyla Ağustos’ta cari 

açığın geçtiğimiz seneye göre 3.2 milyar dolar 

civarında daralacağını ve 12 aylık cari açığın 2020 

yılı sonundaki 37.3 milyar dolar seviyesine göre 

gerileyerek Ağustos ayında 25.3 milyar dolar 

civarında olacağını beklemekteyiz. 

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

12.456 18.757 -6.300 66,4%

18.912 23.218 -4.306 81,5%

∆ 51,8% 23,8% -31,7%

Ağu.20 (yıll ık) 165.720 208.827 -43.107 79,4%

Ağu.21 (yıll ık) 207.469 254.111 -46.642 81,6%

∆ 25,2% 21,7% 8,2%

Ağu.20

Ağu.21
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