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Bu sayıda; 

Mart ayı dış ticaret verileri; 

Nisan Ayı İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Anketi sonuçları değerlendirilmiştir. 
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Enerji Hariç İthalat ile Tüketim Malı İthalatındaki Artışa Dikkat… 

 Mart ayı dış ticaret verileri ile beraber 2013’ün ilk üç ayına ilişkin dış denge tablosu da 

netleşmeye başladı. Mart ayında ihracat ve ithalat geçen yılın aynı dönemine göre 

sırasıyla % 0,3 ve % 0,6 geriledi ve yine aynı sırayla 13,2 ve 20,6 milyar dolar oldu. Dış 

ticaret açığı ise, aynı dönemde, % 1,1 gerileyerek 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

 Mevsim ve gün etkisinden arınmış dış ticaret verileri de Mart ayında hem ihracatın 

hem de ithalatın gerilediğini teyit ediyor. Mart ayında, söz konusu etkilerden arınmış, 

ihracat ve ithalat sırasıyla % 3,5 ve % 5,8 geriledi.  

 Mart ayında 12 aylık ihracat ve ithalat ise sırasıyla 154,2 ve 239,4 milyar dolar 

olurken, 12 aylık dış ticaret açığı 85,1 milyar dolar oldu. 

 

Kaynak: TÜİK 

 İthalattaki gelişmeleri doğru yorumlamak gerekiyor. İthalat ekonomik aktivitede 

yaşanan bir yavaşlamanın sonucu olarak mı geriliyor, yoksa başta enerji olmak üzere 

ithal ettiğimiz ürünlerin fiyatlarındaki düşüş mü ithalat faturasını düşürüyor? 

 Yine tek bir ayın verisi yerine, ilk üç ayın rakamlarına odaklanmak ekonomik gidişatın 

daha sağlıklı değerlendirilmesine imkân verecektir. Bu çerçevede 2013’ün ilk üç 
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ayında ihracat ve ithalatın artış hızı % 5. Aynı dönemde dış ticaret açığındaki artış ise 

% 5,1. 

 2013’ün ilk üç ayında ithalatta yaşanan artış, 2011 yılsonundan bu yana en yüksek 

artış. Yılın ilk üç ayında ihracattaki artış ise kriz yılı olan 2009’dan bu yana en düşük 

artış. İhracat giderek yavaşlıyor.  

 Bunların neticesinde üçer aylık dönemler itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı 

da 1,5 yıl sonra ilk kez geriledi. Bu hayra alamet değil.  

 

Kaynak: TÜİK 

 

Kaynak: TÜİK 
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 İthalattan enerji ithalatını, ihracattan altın ihracatını ayıkladığımızda tablo daha da 

ciddileşiyor. Bu çerçevede yılın ilk üç ayında enerji dışı ithalat, geçen yılın aynı 

dönemine göre, % 10,4 artarken; altın hariç ihracat aynı dönemde sadece % 4,3 arttı. 

 Özellikle enerji hariç ithalattaki çift haneli artış oldukça kaygı verici… Kaygıyı 

artıran diğer bir gelişme ise tüketim malı ithalatındaki gelişmeler. Yılın ilk üç ayında 

tüketim malı ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre, % 12,1 artış gösterdi. 

Tablo: İthalatın Bileşimindeki Gelişim (Üçer Aylık Dönemler İtibariyle, % Değişme) 

 

Kaynak: TÜİK 

 Hükümet gevşek para ve maliye politikası ile iç talebi canlandırmaya çalışıyor. Eldeki 

veriler ekonomide belirgin bir canlanmayı henüz teyit etmiyor. Canlanma varsa bile 

bunun zayıf olduğunu öncü veriler şimdiden söylüyor. İthalat rakamları ise bu zayıf 

canlanmadan yararlananın Türkiye’deki üreticilerin değil, yabancı üreticiler olduğunu 

gösteriyor. 

 Ekonomi yönetimi enerji dışı ithalat ve tüketim malı ithalatını yakından takip etmeli, iç 

talepteki canlanmanın yerli üretime yaramasını sağlayacak önlemleri derhal almalıdır. 
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Aksi halde 2013 için daha dengeli bir büyüme derken, düşük bir büyümeyi yüksek bir 

cari açık ile yaşayabiliriz.  

Tablo: Dış Ticaret Gelişmeleri (Milyon $) 

 

Kaynak: Turkey Data Monitor 

İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Nisan’da Geriledi… 

 2013’ün üçte birlik bölümünün zayıf bir ekonomik performansla bittiğine yönelik 

sinyaller giderek kuvvetleniyor. Nisan ayı İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Anketi 

(PMI) de bu yönde sinyaller veriyor.  

 Mart ayında 52,3 değerini alan endeks, Nisan’da 51,3’e düşerek kritik eşik olan 50’ye 

biraz daha yaklaştı. Yılın ilk üç ayında endeksin ortalama değerinin 53,3 olduğu 

dikkate alındığında Nisan’daki düşüş daha da belirgin hale geliyor. 

 Nisan’da PMI endeksinin üretim, yurtiçi ve yurt dışından alınan yeni siparişler, satın 

alınan ürün miktarı alt endekslerinden de parlak sinyaller gelmiyor.  

 Tüm bu veriler TCMB’nin reel kesim güven endeksindeki gevşemeyi teyit ediyor. Reel 

kesimin ileriye yönelik güven ve beklentisi giderek bozuluyor.  
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 2012’de yaşanan % 2,2’lik zayıf büyümenin ardından, 2013’de % 3 civarında 

gerçekleşecek bir büyüme Türkiye’nin ne istihdam meselesine, ne de vatandaşın borç 

yükünü taşımasına yardımcı olur.  


