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Mart ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 2.5, ithalat birim değer 

endeksi  yüzde 6.4 azaldı. Miktar endekslerine 

baktığımızda ise  ihracat miktar endeksi yüzde 16.0 

azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 8.8 artış 

kaydetti.  

2020 ilk çeyrek itibariyle ihracat birim değer endeksi 

bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5, ithalat 

birim değer endeksi yüzde 5.8 azalış kaydetti. Aynı 

dönemde ihracat miktar endeksinin yüzde 2.7 

azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 15.8 arttı.  

Mart ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 17.8 daralarak 13.42 milyar dolar olurken ithalat 

yüzde 3.1 artışla 18.81 milyar dolar olmuştu.  

İhracatta gördüğümüz daralmanın 16.0 yüzde puanı 

reel azalıştan kaynaklanırken, ihracat fiyatları da 2.5 

yüzde puan azalış yönünde etkilemiş bulunuyor.  

İthalattaki artışın 10.1 yüzde puanı reel artıştan 

kaynaklanırken ithal fiyatları bunu 6.4 yüzde puan 

azalış yönünde etkilemiş görünüyor.  

Dış ticaret hadlerine baktığımızda ise bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 4.2 arttığını izlemekteyiz. Bu da 

dış ticarete konu malların önceki yıla göre daha 

ucuza alınıp daha pahalıya satıldığını gösteriyor.   

Net ihracat büyümeye katkı vermeyecek 

2019 yılının son iki çeyreğinde ihracat büyümeyi 

aşağıya çekerken son çeyrekte bu 4.7 yüzden puan 

olmuştu.  

2020 ilk çeyrekte ithalat miktar endeksinin ihracat 

miktar endeksine göre daha hızlı artış kaydetmesi 

net ihracatın büyümeye katkısının negatif olacağı-

na haber vermekteydi. 

Bugün yayımlanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

sonrası “Net İhracatın Büyümeye Katkısını” hesapla-

yacak duruma gelmiş bulunmaktayız. 

İlk çeyrek itibariyle net ihracatın büyümeyi 5.3 yüz-

de puan aşağıya çekeceğini hesaplamaktayız.  

Nisan ayı öncü verileri bu eğilimin süreceğine işaret 

etmekte.  Dolayısıyla ikinci çeyrekte de benzer bir 

tablo ile karşılaşacağımızı düşünmekteyiz. 
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Dış Ticaret Endeksleri Neden Önemli? 

Dış ticaret değer endeksleri, toplam ihracat ve ithalat 

değerlerinde meydana gelen değişimi ölçerken, miktar 

endeksleri ihracat ve ithalat miktarlarındaki değişimleri 

ölçer. 

Dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat 

birim değer endeksine oranlanmasıyla elde edilir. Dış 

ticaret haddinin 100'ün üzerinde bulunması; dış ticarete 

konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp, ucuza sa-

tın alındığını ve ülke lehine bir duruma, 100'ün altında 

olması ülke aleyhinde bir duruma işaret eder.  

Dış Ticaret haddi aynı zamanda ülkenin uluslararası re-

kabet gücünü gösteren önemli bir makroekonomik gös-

tergedir.  


