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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 

Haziran ayında  ihracat bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 15.8 artarak 11.64 milyar dolar, ithalat 

yüzde 8.2 oranında artarak 16.31 milyar dolara 

yükseldi.   

Böylece bir önceki yılın aynı döneminde 3.43 milyar 

dolar olan dış ticaret açığı Haziran’da 2.84 milyar 

dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

yüzde 77.2’den yüzde 82.6’ya yükseldi.  

Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki yıla göre 

yüzde 6.4 oranında azalarak 167.53 milyar dolara 

gerilerken, ithalat yüzde 1.0 oranında artış ile 207.09 

milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen yılın 

aynı dönemine göre 13.45 milyar dolar artarak 39.57 

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 Haziran’da bir önceki aya göre 

yüzde 17.1, yatırım malı ithalatı yüzde 23.6 ve 

tüketim malı ithalatı yüzde 65.3 oranında arttı. 

Kısa vadeli eğilimi daha iyi anlayabilmek için bu üç 

veriyi mevsimsel etkilerden arındırdığımızda ise Nisan 

ve Mayıs ayındaki şok azalışın ardından her üç mal 

grubunda artış olmakla birlikte bunun ara malı 

grubunda yüzde 1.3, tüketim malı grubunda ise 

yüzde 1.6 ile sınırlı kaldığını, tüketim malı grubunda 

ise yüzde 4.6 ile görece yüksek gerçekleştiğini 

görmekteyiz.  

Enerji ithalatında ise tersi bir durum söz konusu. 

Geçtiğimiz yılın Haziran ayına göre enerji ithalatı 

yüzde 45.1, ilk 5 ay itibariyle yüzde 32.7 azalış 

kaydetti. 

 

 

  

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

11.635 15.064 -3.430 77,2%

13.469 16.305 -2.836 82,6%

∆ 15,8% 8,2% -17,3%

Haz.19 (yıl l ık) 178.933 205.051 -26.118 87,3%

Haz.20 (yıl l ık) 167.525 207.089 -39.565 80,9%

∆ -6,4% 1,0% 51,5%

Haz.19

Haz.20

Ticaret Bakanlığı Haziran ayı geçici dış ticaret verileri-

ne göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

15.8, ithalat yüzde 8.2 artış kaydetti. Böylece bir ön-

ceki ay 40.16 milyar dolar olan 12 aylık birikimli dış ti-

caret açığı 39.57 milyar dolara geriledi. Artış takvim 

günü etkisiyle gerçekleşti. 

Geçtiğimiz yılın Haziran ayındaki 9 günlük bayram 

tatilinin de etkisiyle 19 iş günü bulunurken bu sene 26 

iş günü vardı. Veriler takvim etkisinden arındırıldığın-

da tam tersi ihracatın yüzde 15.4 azaldığını hesapla-

maktayız. Dolayısıyla ihracattaki azalış sona ermemiş 

sadece daralma hızı yavaşlamıştır. 

2020 yılının dış ticaret ve turizm açısından kayıp bir yıl 

olacağını gören hükümet bunu telafi etmek için özel-

likle ithalata yeni vergiler getirmeye devam etmekte. 

İthalat vergilerinin asıl amacı dış ticaret açığını azalta-

rak cari açıktaki artışın ve döviz rezervlerindeki azalışın 

önüne geçmek. 

İthalata getirilen vergilere rağmen bunun etkisinin 

sınırlı kaldığı görülüyor. Özellikle Haziran ayında tüke-

tim malı ithalatında aylık bazda yüzde 65.3 oranında-

ki artış dikkat çekici.  

Takvim Etkisinden Arındırma Nedir? 

İki verinin elde edildiği dönemler arasındaki hafta 

sonu tatili, resmi tatil, bayram tatili gibi süreyi etkile-

yen farklılıkların giderilmesidir.  
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