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Haziran ayında dış ticaret açığı beklentilerimiz doğrultusunda 5,50 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık dış ticaret açığı, altın 

ithalatında ciddi yavaşlama ile son 11 aylık artış trendini sonlandırdı ve 

Mayıs sonundaki 87,2 milyar dolar seviyesinden 86,6 milyar dolar 

seviyesine geriledi. Yıllık dış ticaret açığının, büyüme hızında yavaşlama, 

altın ithalatında normalleşme ve kurdaki değer kaybı ile baz etkisine bağlı 

olarak ikinci yarısında da düşüş trendini sürdürmesini ve yılı 80,5 milyar 

dolar seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz.  

Altın ithalatının, Ocak ayında 2 milyar dolar üzerine yükselmesi ve  Şubat-

Mayıs ayında 1,0-1,5 milyar dolar bandında gerçekleşmesinin ardından 

Haziran ayında Kasım 2017’den beri ilk kez 1 milyar dolar seviyesi altına 

gerilediğini gördük (Mart: 1,49 milyar dolar; Nisan: 1,36 milyar dolar; Mayıs: 

1,65 milyar dolar; Haziran: 0,58 milyar dolar). Enerji ithalatının ise, Mayıs 

ayında petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 3,7 milyar dolar seviyesine 

yükselmesinin ardından, Haziran ayıında da 3,4 milyar dolar seviyesinde 

yüksek kaldığını görüyoruz. Ancak, son dönemdeki sakin seyrin korunması 

durumunda, enerji ithalatının da gelecek aylarda daha ılımlı bir görünüm 

vermesi beklenebilir.  

Uzun süreli artış trendini geçen ay sonlandıran altın ve enerji hariç dış 

açığının ise, büyüme hızındaki yavaşlama ile gerilemesini sürdürdüğünü 

görüyoruz (Haziran: 36,4 milyar dolar; Mayıs: 37,0 milyar dolar; Nisan: 37,4 

milyar dolar; Mart: 36,9 milyar dolar). Ancak, geçen yılın ortasında söz 

konusu kritik gösterge 26,5 milyar dolar gibi oldukça düşük düzeye kadar 

gerilemişti.  

Haziran dış ticaret verilerinin detaylarında, aylık bazda ithalat azalışının 

özellikle altın ithalatındaki yavaşlamanın etkisiyle ihracat tarafındaki azalışa 

kıyasla daha hızlı gerçekleşmesi nedeniyle, ihracatın ithalatı karşılama 

oranının %70,2’ye yükseldiğini (Mayıs: %64,7; Nisan: %67,4; Mart: 

%72,6;), 12 aylık verilerde ise hemen hemen yatay kaldığını görüyoruz 

(Haziran: %65,1; Mayıs: %65,0; Nisan: %65,0; Mart: %65,4). Altın ve enerji 

hariç ihracat/ithalat oranına baktığımızda ise, 2016 yılında %79,4 olan 

oranın 2017’de %81,1’e çıktığını, bu yılın altı aylık döneminde de Mayıs 

sonuna göre 0,4 puan artışla yükselişini devam ettirerek %84,7’ye ulaştığını 

izliyoruz. 

AB’ye euro bazlı ihracat cephesinde ise, 12 aylık kümülatif verilerde yıllık 

artış oranında Nisan ayında %5 ile Temmuz 2014’ten beri en düşük rakama 

ulaşılmasının ardından hafif toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Mayıs 

ayında AB’ye euro bazlı ihracat yıllık %5,3 artış göstermesinin ardından 

Haziran ayında da %5,5’lik bir artış gerçekleşti. Ancak geçen yılın başında 

%8,5 seviyesine kıyasla halen zayıf görüntü çiziyor.  

  Makro Not 

EKONOMİK DEĞERLENDİRME – DIŞ TİCARET DENGESİ 

Dış açıkta yavaşlama eğilimi 

Makro Araştırma 31.07.2018 

 

 
 
Banu Kıvcı Tokalı                                         

Baş Ekonomist 

BTokali@halkyatirim.com.tr 

Istanbul: +902123148188 

 
 

Grafik 1: Dış Ticaret Dengesi  
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Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 

hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım 

danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. 

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 
Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak 

değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve 

zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü 

giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari 

Elektronik ileti kapsamında değildir. 
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