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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 

2022 yılı şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 25.4 oranında artarak 20.0 milyar dolara, 

ithalat yüzde 45.6 oranında artarak 28.1 milyar dolara 

yükseldi. 

Böylece geçtiğimiz yılın şubat ayında 3.3 milyar dolar 

olan dış ticaret açığı bu dönemde 8.1 milyar dolara 

yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 

82.7’den yüzde 71.2’ye geriledi. 

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı 

dönemine göre ihracat yüzde 21.4 artarak 37.6 milyar 

dolara, ithalat yüzde 49.7 artarak 55.9 milyar dolara, dış 

ticaret açığı ise yüzde 186.3 artarak 18.4 milyar dolara 

yükseldi. 

12 aylık birikimli olarak ise geçtiğimiz yılın şubat ayına 

göre ihracat yüzde 35.4 oranında artarak 231.9 milyar 

dolar, ithalat yüzde 31.8 oranında artarak 290.0 milyar 

dolar oldu. Böylece Orta Vadeli Programda 230.9 milyar 

dolar ihracat, 282.7 milyar dolar ithalat olarak öngörülen 

hedefler daha yılın ikinci ayında aşılmış oldu.  

Bir önceki ay 53.4 milyar dolar düzeyinde olan dış ticaret 

açığı 4.7 milyar dolar artarak 58.1 milyar dolara 

genişledi. İhracat artış hızının yüzde 1.8’e yükseldiğini, 

ithalat artış hızının ise yüzde 3.1’e yavaşladığı görülüyor. 

Verileri mevsim etkisinden arındırdığımızda da benzer 

şekilde bir önceki ay yüzde 3.8 daralan ihracat hızının 

şubat ayında yüzde 5.0 hızlandığını, yüzde 5.7 artan 

ithalat artış hızının yüzde 2.1’e yavaşladığını izleniyor. 

Yatırım malı ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

2.4, ara malı ithalatı yüzde 60.8 artarken, tüketim malı 

ithalatı yüzde 2.3 azalış kaydetti. 

Yeni yılla birlikte bakanlığın bültende fasıllara göre 

ihracat ve ithalat detayları ile altın ticaretine ilişkin 

bilgileri açıklamayı bıraktığını görmekteyiz. Enerji verileri 

hariç tutularak, ihracatın ithalatı karşılama oranından 

(yüzde 95.4) hareketle net enerji ithalatının ocak ayında 

7.1 milyar dolar düzeyinde olduğunu hesaplamaktayız. 

Bu durumda net altın ticaretinin bir önceki ay düzeyinde 

kalacağı varsayımı altında enerji ve altın hariç çekirdek 

dış ticaret dengesinin aralık ayındaki 3.6 milyar dolar 

açık düzeyinden 3.8 milyar dolar açığa yükseleceğini, 

enerji dışı açığın ise 5.2 milyar dolardan 5.0 milyar dolara 

gerileyeceğini beklemekteyiz.  

Dış Ticaret (milyar USD) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

15.953 19.300 -3.347 82,7%

20.003 28.099 -8.096 71,2%

∆ 25,4% 45,6% 141,9%

Şub.21 (yıllık) 171.282 220.023 -48.741 77,8%

Şub.22 (yıllık) 231.901 290.005 -58.104 80,0%

∆ 35,4% 31,8% 19,2%

Şub.21

Şub.22

Kaynak: TÜİK, Ticaret Bakanlığı, TİM 

Önümüzdeki döneme ilişkin olarak Reel Kesim Güven 

Endeksi (RKGE) alt detaylarında gelecek üç aya yönelik 

değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş mik-

tarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış 

bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiğini gördük. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneti-

cileri Endeksi (PMI) ise toplam yeni siparişler üst üste be-

şinci ay yavaşlama kaydederken, yeni ihracat siparişleri-

nin takip edilen on sektörün yedisinde arttığı izlendi. 

Dış ticaret gerçekleşmeleri şubat ayında cari dengenin 

6.5 milyar dolar açık vereceğini düşündürüyor. Bu du-

rumda cari açığın yıllıkta 25 milyar dolara yükseleceğini 

söyleyebiliriz.  
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