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Haziran ayında aylık açık 3,2 milyar dolar seviyesinde. Haziran 

ayında dış ticaret açığı, beklentimiz olan 3,30 milyar dolar ile genel 

anlamda uyumlu, 3,18 milyar dolar ile geçen yılın Haziran ayına ait 

5,52 milyar doların ise oldukça altında gerçekleşti. Böylece geçen 

yılın üçüncü çeyrek sonundan itibaren hızlanan yıllık açıktaki düşüş 

azalan hızda da olsa sürdürerek, Mayıs sonundaki 31,5 milyar 

dolardan Haziran sonunda 29,2 milyar dolara geriledi. Dış ticaret 

açığındaki düşüş trendinin Temmuz ayında da sürmesini ve 25 

milyar seviyesine yakınsamasını bekliyor; Ağustos’tan itibaren ise 

yıllık açığın hem ekonomide yeniden dengelenme hem de düşük baz 

etkisi ile yükselişle yıl sonunda tekrar 40-45 milyar dolar bandına 

ulaşmasını bekliyoruz. Söz konusu verilerin ardından Haziran cari 

denge verisine ilişkin ilk tahminlerimiz, aylık 0,58 milyar dolar açık 

olabileceği ve yıllık açığın da sıfır düzeyine yakın seviyede 

gerçekleşebileceği yönünde. Temmuz-Eylül döneminde ise yıllık cari 

dengenin pozitif bölgeye geçebileceğini öngörüyoruz.  

İthalatta yıllık azalış %23’lerde. Dış ticaret dengesindeki 

düzelmede, ihracattaki yıllık azalışa karşılık ithalattaki yavaşlığın sert 

bir şekilde devam ediyor oluşu etkili unsur. İç talep ve kur gelişimi, 

ithalatı dizginlenmede etkili olurken; altın ithalatındaki ılımlılığın da 

yardımcı unsur olduğunu izliyoruz. Aylık altın ithalatı son 12 aylık 

ortalaması olan 0,60 milyar dolara yakın Haziran ayında 0,59 milyar 

dolar olarak gerçekleşti. 6 aylık dönemde kaydedilen altın ithalatı ise 

4,3 milyar dolar düzeyinde ve geçen yılın aynı döneminde yaşanan 

8,4 milyar dolarlık çıkışın ciddi altında. Diğer taraftan, enerji ithalatı 

hem mevsimsel etki hem de ılımlı petrol fiyatlarının etkisiyle yıllık 

bazda sert düşüş gösterdi ve 2019 Haziran’da 2,9 milyar dolar 

seviyesinde (Haziran 2018’de 3,4 milyar dolar, Mayıs 2019’da ise 

3,6 milyar dolar idi). Bu noktada, petrol fiyatlarının 60-65 dolar/varil 

bandındaki seyrinin korunması, enerji ithalatındaki ılımlılığın 

korunması açısından oldukça önemli olacaktır.  

Yıllık ‘çekirdek denge’ pozitif bölgede. Altın ve enerji hariç dış 

dengesinde yıllık iyileşme devam etse de on ay aranın ardından ilke 

‘eksi’ bölgeye geçti. Ancak yıllık çekirdek dengenin pozitif bölgede 

kalmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bir yıl önce 36,5 milyar dolarlık 

açık veren yıllık ‘çekirdek denge’ Haziran sonunda 12,9 milyar 

dolarlık fazla seviyesinde. Yılın ikinci çeyreğinde de olumlu gelişimin 

devam etmesini bekliyoruz.  
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Grafik 1: Dış Ticaret Dengesi  
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İhracatın ithalatı karşılama oranında iyileşme devam ediyor. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran ayında %77,7 (Haziran 

2018’de %70,1 idi); 12 aylık verilerde ise aynı dönemler için 

%65,1’dan %85,3’e sert yükseliş söz konusu. Sadece altı aylık 

dönemler itibariyle bakıldığında, %84,6’dan %108,5’e artış dikkat 

çekiyor. 

AB’ye euro bazlı ihracat güçlenme devam ediyor. AB’ye euro 

bazlı ihracat 12 aylık kümülatif verilerde Haziran’da ivmesini hafifçe 

kaybetse de yıllık %8,2’lik artış gösterdi. Geçen yılın Haziran ayında 

yıllık artış %5,5 ile sınırlıydı. Ancak aylık bazda düşüş %25,3 ile 

dükkat çekici. Bu nedenle Avrupa bölgesindeki yavaşlama, yıllık 

güçlü trendin devamı açısından risk oluşturuyor. Ancak bu noktada, 

Avrupa Merkez Bankası’nın destekleyici adımları önemli bir 

dengeleyici unsur olarak beliriyor. 
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ÇEKİNCE 
 

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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(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 
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