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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 Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 5.6 artarak 17.33 milyar dolar, 

ithalat yüzde 8.5 oranında artarak 19.73 milyar 

dolar oldu.  

Böylece bir önceki yılın aynı döneminde 1.77 

milyar dolar olan dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 

35.7 artarak 2.40 milyar dolara yükselirken, 

ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90.3’ten 

yüzde 87.9’a geriledi.  

Ocak-Ekim döneminde ihracat geçtiğimiz yılın 

aynı dönemine göre yüzde 9.1 daralırken, ithalat 

yüzde 2.2 artış kaydetti. Dış ticaret açığı ise 22.86 

milyar dolardan 40.26 milyar dolara yükseldi.  

Son 12 aylık dönemde ise ihracat bir önceki yıla 

göre yüzde 7.2 oranında azalarak 167.29 milyar 

dolara gerilerken, ithalat yüzde 4.4 oranında 

artarak 214.20 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret 

açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 22.05 milyar 

dolar yükselerek 46.91 milyar dolar oldu.  

Genel ve Özel Ticaret Sistemi verilerine göre Ekim 

ayı ihracatı, aylık bazda en yüksek ihracat 

değerine karşılık gelmektedir. Ekim’de altın 

ithalatının 2.13 milyar dolar, altın hariç ihracatın 

ithalatı karşılama oranının yüzde 95.3 olduğu 

dikkate alındığında dış ticaret açığının 0.83 milyar 

dolara gerilediğini hesaplamaktayız. 

Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre 

Ekim’de yatırım malları ithalatı bir önceki aya göre 

yüzde 19.7, tüketim malları ithalatı yüzde 9.0, 

artarken, ara malı ithalatı yüzde 12.0 daraldı. 

Mevsimsel etkilerden arındırdığımızda ara malı ve 

tüketim malı gurubu ithalatı yavaşlarken sermaye 

malı ithalatının hızlandığını görmekteyiz.  

Fasıllara göre ithalat detaylarına baktığımızda 

enerji ithalatı geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre 

yüzde 36.7 azalarak 2.11 milyar dolara geriledi. 

 

Dış Ticaret (milyar $) GTS

İhracat İthalat Denge
Karşılama 

Oranı

16.411 18.176 -1.766 90,3%

17.333 19.729 -2.396 87,9%

∆ 5,6% 8,5% 35,7%

Eki.19 (yıl l ık) 180.236 205.102 -24.866 87,9%

Eki.20 (yıl l ık) 167.287 214.199 -46.912 78,1%

∆ -7,2% 4,4% 88,7%

Eki.19

Eki.20

Eylül ayında dış ticaret açığı ihracattaki rekor artışa 

rağmen artışını sürdürdü. İthalattaki artışta altının 

etkisi sürerken, ihracattaki yükselişte Euro Bölge-

si’ndeki toparlanmanın belirleyici olduğunu düşü-

nüyoruz. Nitekim İstanbul Sanayi Odası PMI endeks-

leri detaylarında, yeni ihracat siparişleri artış kayde-

derken, takip edilen on sektör içerisinde yeni ihra-

cat siparişleri artan sektör sayısının Eylül’de dört 

iken Ekim’de sekize yükseldiğini gördük. 

Öte yandan Covid-19 nedeniyle Avrupa ülkelerin-

de yeniden kısıtlamalara gidilmesinin yurt dışı kay-

naklı talep üzerinde, yurt içindeki finansal sıkılaşma-

nın ise yurt içi talep üzerinde aşağı yönlü bir baskı 

oluşturabileceğini değerlendiriyoruz.  
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