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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 

Mayıs ayında  ihracat bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 40.9 azalarak 9.96 milyar dolara, ithalat 

yüzde 27.7 oranında azalarak 13.41 milyar dolara 

geriledi. Bir önceki ay ihracat yüzde 41.4 ithalat 

yüzde 25.0 azalmıştı.  

Böylece bir önceki yılın aynı döneminde 1.69 milyar 

dolar olan dış ticaret açığı Mayıs’ta 3.44 milyar 

dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

yüzde 90.9’dan yüzde 74.3’e geriledi.  

Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki yıla göre 

yüzde 8.4 oranında azalarak 165.73 milyar dolar, 

ithalat ise yüzde 1.7 oranında azalış ile 205.87 milyar 

dolara geriledi. Dış ticaret açığı, geçen yılın aynı 

dönemine göre 11.56 milyar dolar, bir önceki aya 

göre dolar 1.76 milyar dolar artarak 40.14 milyar 

dolara yükseldi.  

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre yatırım, 

ara ve tüketim malı ithalatına bakarak iktisadi 

faaliyetin üretim, yatırım ve iç talep açısından nasıl 

seyredebileceği hakkında fikir sahibi olabilmekteyiz. 

Ara malı ithalatı Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 

2.8 artarken, yatırım ve tüketim malı ithalatının 

sırasıyla yüzde 8.3 ve 19.7 azaldığı görülüyor. 

Kısa vadeli eğilimi daha iyi anlayabilmek için bu üç 

veriyi mevsimsel etkilerden arındırdığımızda ise her 

üç mal grubunda ithalatın Mayıs ayında artarak 

daralmaya devam ettiğini görmekteyiz.  

Bir önceki ay yüzde 5.2 daralan yatırım malı ithalatı  

Mayıs’ta yüzde 7.7; yüzde 9.2 daralan ara malı 

ithalatı yüzde 11.6 ve yüzde 12.4 daralan tüketim 

malı ithalatı yüzde 21.1 daralma kaydetti. 

Enerji ithalatının da benzer şekilde geçtiğimiz yılın 

Ocak-Mayıs dönemine göre yüzde 31 daraldığı 

görülüyor. 
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May.19 (yıl l ık) 180.955 209.528 -28.572 86,4%
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Kaynak: TİM

Ticaret Bakanlığı Mayıs ayı geçici dış ticaret verileri 

Türkiye’nin dış ticaret hacminin düşüşte, dış ticaret 

açığının ise yükselişte olduğunu ortaya koyuyor. Co-

vid-19 nedeniyle ihracat ve ithalatta son iki aydır re-

kor azalışlar görülürken, ihracatın ithalattan daha faz-

la azalıyor olması dış ticaret açığının büyümesine ne-

den oluyor. 

2020 yılı için ihracat hedefi 190 milyar dolar olarak 

konulmasına rağmen ilk beş ay itibariyle toplam ihra-

cat 61.6 milyar dolar düzeyinde kaldı. Hedefin yaka-

lanabilmesi için kalan aylarda ihracatın yüzde 23.4 

artması gerekiyor ki bu mümkün görünmemekte.  

Haziran ayı ile beraber normalleşme başlamış olsa da 

salgının küresel iktisadi faaliyet, uluslararası ulaşım ve 

tedarik zincirleri ile ticaret ağlarına olumsuz etkileri 

ihracatı kısıtlamış bulunuyor. Mevcut tempo ihracatta 

2018 yılı düzeyinin ancak yakalanabileceğine işaret 

ediyor. 

Dış ticarette dikkat çeken bir diğer husus ise ihracatın 

kilogram fiyatının gerilemekte olduğu. TİM verilerin-

den hareketle 2017 sonunda 1.27 ABD Doları olan 

ihracatın kilogram fiyatı 2018’de 1.34’e kadar yüksel-

dikten sonra yılı bir önceki yılla aynı düzeyde kapattı. 

2019 sonunda 1.12 ABD Dolarına kadar gerileyen ih-

racatın kilogram fiyatı Mayıs sonu itibariyle 1.05’e ka-

dar gerilemiş bulunuyor. 


